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Školní novinky v novém školním roce 
Bezesporu největší proměnou prošla během prázdnin mateřská škola – 

zvětšením obou tříd byla navýšena kapacita školky o 4 děti.  

Změny v základní škole tak výrazné nejsou, ale také stojí za zmínku. 

V přízemí hlavní budovy byly instalovány dvě kamery, které monitorují 

prostor kolem šatních skříněk. Věříme, že zamezí nejen ztrátám věcí, 

ale i poškozování skříněk. Ve dvou třídách budou mít žáci nové lavice 

se židlemi, byly vyměněny dvě tabule. Během podzimu dokončíme 

učebnu se systémem AppleTV. A ti, kdo se při podzimních 

procházkách dostanou až za školu, určitě ocení, jak byl prostor upraven 

v rámci projektu Přírodní učebna. 

Nově vytvořený žákovský parlament, v němž budou dva zástupci 

z každé třídy od třetího ročníku, si klade za cíl větší zapojení žáků do 

života školy.  

 

 

Ředitel  Mgr. Jaroslav Hejný Speciální pedagog Mgr. Iva Hoždorová 

Zástupce ředitele  Jiří Posolda Vedoucí vychovatelka  Věra Hanáková 

Výchovný poradce Mgr. Lenka Mazuchová Vedoucí učitelka MŠ Martina Staňková 

Kariérový poradce Vlastimil Loucký      

 

 

Učitelé základní školy (třídní učitelé) 

Mgr. Eva Bártová (IV.), Mgr. Eva Bodečková (VIII.), Jaroslav Fiala (III.), Mgr. Jarmila Fialová (I.),  

Mgr. Jaroslav Hejný, Mgr. Stanislav Lánský, Vlastimil Loucký (IX.), Mgr. Lenka Mazuchová, Mgr. 

Martina Paulíková (V.B), Mgr. Jitka Polesová (VI.), Jiří Posolda, Bc. Matěj Posolda, Mgr. Bronislava 

Spáčilová (VII.), Mgr. Michaela Stavělíková, Mgr. Soňa Štůsková (V.A), Ing. Petra Venhudová, Mgr. 

Vladěna Vrbacká (II.) 
 

Vychovatelky   Věra Hanáková, Mgr. Helena Čermáková, Markéta Bílková 

Učitelky mateřské školy Marie Pelková, Martina Staňková, Kateřina Zajíčková 

Asistenti pedagoga  Iva Facková, Ludmila Kalfasová, Lukáš Kratochvíl, Jarmila Pěnicová 
    ____________________                                                                  _____________________ 

 

Organizace školního roku 2013/2014 
Období školního vyučování začne 2. září. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. 

ledna. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června.  

 

Prázdniny: podzimní 29. a 30. října   jarní  17. února – 23. února 

vánoční  21. prosince – 5. ledna velikonoční 17. a 18. dubna 

  pololetní 31. ledna   hlavní  28. června – 31. srpna 
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Organizace vzdělávání 
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 

________________________________________________ 

 

 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) – je třeba doplnit všechny údaje, 

dodržujte pravidla pro uvolňování dětí v jiné době, než je doba uvedená v zápisním lístku 

 

Družinovné, klubovné, školkovné – platby na účet  

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

3057571/0300 (Nepleťte s účtem školního stravování!), nebo hotově – družinovné vybírá V. Hanáková, 

klubovné M. Bílková, školkovné M. Staňková. U bezhotovostních plateb uvádějte variabilní symbol, 

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

Družinovné, klubovné a školkovné se hradí ve dvou splátkách, pokud je ve škole více sourozenců, je 

možno zaplatit jeden druh platby najednou za všechny sourozence. Termíny splatnosti: do 15. října za 

období září – leden, do 15. února za období únor – červen. 

družinovné  a  klubovné 50 Kč měsíčně, školkovné 150 Kč měsíčně 
 

 

Stravování      tel. 517 369 808 
Cena stravy od 1. 1. 2012 (na základě vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování) 

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

3 až 6 let – 31 Kč, z toho 3 Kč pitný režim   MŠ od 7 a více let – 35 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). 

 

Platba převodem na účet školy číslo 186161178/0300. 
Platba 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. 
 
 

Pracovní sešity, školní potřeby, hygienické potřeby 

Pracovní sešity (český jazyk, cizí jazyk, prvouka, …) a 100 Kč na školní potřeby 

zaplatíte najednou. Částka bude v jednotlivých třídách odlišná (žáci potřebují 

různé pracovní sešity). Školní sešity si žáci mohou koupit ve škole od 3. září. 

 

V mateřské škole budou vybírat příspěvek 100 Kč na výtvarné potřeby v průběhu 

září. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Schůzky s rodiči v mateřské škole ve čtvrtek 10. října, ve čtvrtek 6. února 

Třídní schůzky v základní škole v úterý 19. listopadu, v úterý 29. dubna 

Konzultace     v pondělí 14. října, 10. března, 19. května 

Fotografování prvňáčků  v úterý 10. září 

Podzimní sběrová soutěž  od 21. do 25. října 

Ples     v sobotu 8. února 

Den otevřených dveří  v neděli 16. března  


