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Co je nového?   

Čtení je lajtmotýv tohoto školního roku. Četli jsme VLONI a určitě také ZA ROK budeme. Ale LETOS to 

bude víc vidět, bude o tom víc slyšet a o čtení budeme víc mluvit. A snad se bude i více číst. 

Čtenářské koutky najdeme v některých třídách a radostnou četbu uslyšíme zcela jistě i v družině, která je 
nová a krásná, a radostně se tam tedy bude dělat úplně všechno. O svoje čtenářské zážitky se rovněž 

podělíme – na stromě čtenářů, který vyrostl v přízemí u východu ze školy. Zda se čtenářůstrom stane 

inspirací, nebo zůstane dekorací, a zda je mezi námi víc čtenářů než estétů, to může ovlivnit každý z nás. 
 

 

Ředitel  Mgr. Jaroslav Hejný Speciální pedagožka Mgr. Iva Hoždorová 

Zástupce ředitele  Jiří Posolda Vedoucí vychovatelka  Věra Hanáková 

Výchovná poradkyně Mgr. Lenka Mazuchová Vedoucí učitelka MŠ Martina Staňková 

Kariérová poradkyně Mgr. Jitka Polesová   

 

Učitelé základní školy (třídní učitelé) 

Mgr. Eva Bártová (V.), Mgr. Eva Bodečková (IX.), Jaroslav Fiala (IV.), Mgr. Jarmila Fialová (II.),  Mgr. 

Jaroslav Hejný, Mgr. Michal Kupka (VI.C), Mgr. Stanislav Lánský, Vlastimil Loucký, Mgr. Lenka 

Mazuchová, Mgr. Martina Paulíková (I.), Mgr. Jitka Polesová (VII.), Jiří Posolda, Mgr. Matěj Posolda, 

Mgr. Bronislava Spáčilová (VIII.), Mgr. Michaela Stavělíková (VI.B), Mgr. Soňa Štůsková (VI.A), Ing. 

Petra Venhudová, Mgr. Vladěna Vrbacká (III.) 
 

Vychovatelky   Věra Hanáková, Mgr. Helena Čermáková, Markéta Bílková 

Učitelky mateřské školy Marie Pelková, Martina Staňková, Kateřina Zajíčková, Petra Proniuková 

Asistenti pedagoga Iva Facková, Eva Kabátníková, Markéta Kazimírová, Bc. Lukáš Kratochvíl, 

Kateřina Nováková, Jarmila Pěnicová  
    ____________________                                                                  _____________________ 

 

 Organizace školního roku 2014/2015 

Období školního vyučování začíná 1. září. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. 

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

 

Prázdniny: podzimní 27. a 29. října   jarní  23. února – 1. března 

vánoční  22. prosince – 2. ledna velikonoční 2. a 3. dubna 

  pololetní 30. ledna   hlavní  1. července – 31. srpna 

 

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 

mailto:reditel@zs.brankovice.cz
http://www.zsbrankovice.cz/


        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 ke konci školního roku (31. 8.), ne třídou, kterou 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); 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. 

Od prosince 2014 bude platit nařízení Evropského parlamentu č. 1169/2011, které stanovuje povinnost 

uvádět přítomnost alergenů v připravovaných pokrmech. Na podzim se tato informace začne objevovat na 

jídelním lístku a seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování, najdete na 

nástěnce školního stravování a na školním webu.  

         Družinovné 50 Kč     klubovné 50 Kč     školkovné 150 Kč      měsíčně 

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 M. Bílková, školkovné M. 

Staňková. U bezhotovostních plateb uvádějte variabilní symbol, který identifikuje žáka, a specifický 

symbol – určuje, za co platíte. Termíny splatnosti: do 15. října, do 15. února. 

Čtěte nástěnky v mateřské škole  Informace o provozu mateřské školy (pořádané 

akce, prázdninový režim, vybírání peněz a jiné) zveřejňujeme na nástěnce v šatně mateřské školy a na 

úřední desce u vchodu. Žádáme rodiče, aby v zájmu dětí věnovali nástěnkám pozornost. I v případě, že 

děti vyzvedávají například starší sourozenci, je nutné mít přehled o chodu mateřské školy.  

 

 

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 2. září. 

 

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

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Schůzky s rodiči v mateřské škole ve čtvrtek 9. října, ve čtvrtek 12. února 

Třídní schůzky v základní škole v úterý 25. listopadu, v úterý 21. dubna 

Konzultace     v pondělí 13. října, 9. března, 11. května 

Podzimní sběrová soutěž  od 14. do 17. října 

Ples     v sobotu 7. února 

Den otevřených dveří   v neděli 29. března  

 

 

 Mimo stanovené termíny konzultací a třídních schůzek lze domluvit individuální konzultace 

s jednotlivými učiteli. V rámci konzultací se můžete seznámit s písemnými pracemi vašich 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) – je třeba doplnit všechny údaje, 

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


