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Ředitel  Mgr. Jaroslav Hejný Výchovná poradkyně Mgr. Lenka Mazuchová 

Zástupce ředitele  Jiří Posolda Kariérová poradkyně Mgr. Jitka Polesová 

Vedoucí vychovatelka  Věra Hanáková Koordinátorka inkluze Mgr. M. Stavělíková 

Vedoucí učitelka MŠ Bc. Jindra Tauchmanová   

 

Učitelé základní školy (třídní učitelé) 

Mgr. Eva Bártová (II.), Mgr. Eva Bodečková, Mgr. Jarmila Fialová (IV.), Mgr. Karol Frydrych, Mgr. 

Jaroslav Hejný, Mgr. Lukáš Kratochvíl (VI.A), Mgr. Michal Kupka (VIII.A), Mgr. Radka Lefnerová 

(VII.B), Mgr. Lenka Mazuchová, Mgr. Blanka Novotná, Mgr. Martina Paulíková (III.), Mgr. Jitka 

Polesová (IX.), Jiří Posolda, Mgr. Bronislava Spáčilová (VI.B.), Mgr. Ivona Spurná, Mgr. Michaela 

Stavělíková (VIII.B), Mgr. Monika Sutorová (I.A), Mgr. Soňa Štůsková (VII.A), Mgr. Vladěna Vrbacká 

(I.B), Mgr. Svatava Zůnová (V.) 
 

Vychovatelky   Mgr. Helena Čermáková, Věra Hanáková, Kateřina Nováková 

Učitelky mateřské školy Marie Pelková (Broučci), Bc. Jindra Tauchmanová, Kateřina Zajíčková 

(Sluníčka) 

Asistentky pedagoga Iva Facková, Kateřina Gorošáková, Jana Kulová, Jarmila Pěnicová, 

Miroslava Vránová, Ing. Hana Šutová, Lenka Ždímalová Rusnáková  
    ____________________                                                                  _____________________ 

 Organizace školního roku 

Období školního vyučování začíná 1. září. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. 

ledna. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června.  

 

Prázdniny: podzimní 26. a 27. října   jarní  13. – 19. března 

vánoční  23. prosince – 2. ledna velikonoční 13. a 14. dubna 

  pololetní 3. února   hlavní  1. července – 1. září 

 

 

Schůzky s rodiči v mateřské škole ve čtvrtek 6. října, ve čtvrtek 9. února 

Třídní schůzky v základní škole v úterý 22. listopadu, v úterý 25. dubna 

Konzultace     v pondělí 10. října, 6. března, 15. května 

Podzimní sběrová soutěž  od 5. do 2. října 

Ples     v sobotu 11. února 

Zápis dětí do prvního ročníku ve středu 5. dubna  

Zápis k předškolnímu vzdělávání ve čtvrtek 11. května 

 

 

vyučovací hodiny 7.55-8.40     8.45-9.30     9.50-10.35     10.45-11.30     11.40-12.25    12.35-13.20    

   odpolední vyučování     13.15-14.00     14.10-14.55 

školní družina      11.30-15.45         školní klub     do 15.30                

mateřská škola      6.30-16.30, o prázdninách 7.30-15.30 
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(ještě jednou) o inkluzi  
Pravidla vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků nadaných upravuje vyhláška č. 
27/2016 Sb. účinná od 1. 9. 20116. Obsahuje mimo jiné přehled podpůrných opatření (prvního až pátého stupně), 
stanovuje postup při poskytování podpůrných opatření a upravuje organizaci vzdělávání žáků s přiznanými 
podpůrnými opatřeními. 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle vyhlášky 27 (stručná teoretická verze) 

 Má-li žák obtíže při vzdělávání, škola zpracuje plán pedagogické podpory žáka, který zahrnuje mj. popis 
obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka a podpůrná opatření prvního stupně; plán pedagogické 
podpory bude vyhodnocen nejpozději po třech měsících.  

 Nebude-li poskytování podpůrných opatření prvního stupně postačující, doporučí škola vyšetření žáka ve 
školském poradenském zařízení. Zprávu z vyšetření obdrží zákonní zástupci žáka, škola dostane 
doporučení a na jeho základě sestaví individuální vzdělávací plán, který obsahuje mj. podpůrná opatření 
druhého až pátého stupně (dle doporučení školského poradenského zařízení). 

 Nejsou-li podpůrná opatření dostačující, školské poradenské zařízení vydá doporučení stanovující jiná 
podpůrná opatření, případně stejná podpůrná opatření vyššího stupně.  

 

 

 

           Stravování      tel. 517 369 808 

Cena stravy od 1. 9. 2015 (na základě vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování) 

Cena je daná věkem strávníka ke konci školního roku (31. 8.), ne třídou, kterou navštěvuje. 

     3 až 6 let – 33 Kč, z toho 3 Kč pitný režim   MŠ od 7 a více let – 37 Kč, z toho 3 Kč pitný režim 

     7 až 10 let – 19 Kč  11 až 14 let – 21 Kč  15 a více let – 23 Kč 

Stravné se platí zálohově (na měsíc dopředu); převodem na účet číslo 186161178/0300, v hotovosti 

poslední 3 pracovní dny v měsíci od 7.15 do 10.00 a od 13.00 do 15.00, v jiné dny od 7.30 do 8.30. 

 

 

 

Úhrada za zájmové a předškolní vzdělávání 

Úplata za školní družinu, školní klub a mateřskou školu se platí převodem na bankovní účet školy 

3057571/0300 nebo hotově – družinovné vybírá V. Hanáková, klubovné K. Nováková, školkovné J. 

Tauchmanová a J. Šubrtová. U bezhotovostních plateb uvádějte variabilní symbol, který identifikuje 

žáka, a specifický symbol – určuje, za co platíte. 

Školní družina  do 15. 10. za období září – prosinec  do 15. 2. za období leden – červen  

Školní klub  do 30. 10. za období říjen – leden  do 28. 2. za období únor – červen  

Mateřská škola  do 30. 9. za období září – prosinec  do 31. 1. za období leden – červen 

    ____________________                                                                  _____________________ 

 

 Žáci přicházejí do školy do 7.45 – platí i pro žáky z Brankovic. 

 Mimo stanovené termíny konzultací a třídních schůzek lze domluvit individuální konzultace 

s jednotlivými učiteli. V rámci konzultací si můžete prohlédnout písemné práce svých dětí. 

 Informace pro zákonné zástupce žáků – dostali je všichni žáci, podpisem potvrzujete, že jste se s 

nimi seznámili. 

 Osobní údaje dítěte a kontaktní údaje v žákovské knížce – podepisujete, že jsou uvedené správně; 

žádáme o poskytnutí e-mailové adresy zákonných zástupců. 

 Informace v zápisním lístku (školní družina, školní klub) – dodržujte pravidla pro uvolňování dětí 

v jiné době, než je doba uvedená v zápisním lístku: pouze na základě písemného dokladu 

podepsaného zákonným zástupcem dítěte – nutno uvést datum a dobu odchodu z družiny; 

uvolnění na základě telefonické žádosti není možné.  


