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OBĚŽNÍK PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 2018-2019  
 

Obsah: 

1. Organizace výuky ve dnech 3.9.- 7.9. 2018 

2. Rozložení vyučovacích hodin 

3. Webové stránky školy 

4. Personální obsazení 

5. Školská rada 

6. Školní rada žáků 

7. Plán třídních schůzek  

8. Plán pedagogických rad 

9. Organizace školního roku (státní svátky, volné dny, období prázdnin) 

10. Závazné dokumenty 

11. Omlouvání žáků 

12. Plánované výchovně vzdělávací akce pro MŠ i ZŠ 

13. Nabídka zájmových kroužků 

14. Probíhající projekty 

15. Školní družina 

16. Školní jídelna 

 

Kontakty: 

 telefonní číslo ZŠ – 601 585 801 

 telefonní číslo ŠJ – 601 585 802 

 adresa stránek školy – www.zsamshlavecnik.cz 

 

http://www.zsamshlavecnik.cz/


 

1.   ORGANIZACE VÝUKY VE DNECH OD 3.9. - 7.9. 2018 

3. 9. (Po) 

 slavnostní zahájení školního roku  -  8:00 – 9:00 

4.9. (Út) 

 1. ročník   - končí po 2. vyučovací hod. (7
30 

- 9
10

 )                     třídnické práce, 

 2. – 5. ročník končí 4. vyuč. hod. (7
30 

- 11
05

)                            rozdávání učebnic 

                                                        

 5.9. (St) 

 1. ročník   - končí po 2. vyučovací hod. (7
30 

- 9
10

 )                       třídnické práce, 

 2. – 5. ročník končí 4. vyuč. hod. (7
30 

- 11
05

)                           bezpečnost, školní řád 

 

6.9. (Čt) 

 1. ročník   - končí po 3. vyučovací hod. (7
30 

– 10
10

)                  výuka dle rozvrhu 

 2. – 5. ročník končí dle rozvrhu                                                (úvodní hod. – přehled 

      učiva) 

7.9. (Pá) 

 výuka dle rozvrhu (všechny ročníky) 

 

Od  3. 9.  je v provozu školní družina 

Provozní doba ŠD – 11:15 - 15:30  

Od 4. 9. – začíná provoz školní jídelny 

 

 

 

 



 

2. ROZLOŽENÍ VYUČOVACÍCH HODIN 

 

ZVONĚNÍ – ROZLOŽENÍ VYUČOVACÍCH HODIN 

 

hodina začátek hodiny konec hodiny přestávka 

dopoledne: 1. 7:30 8:15 10 

                    2. 8:25 9:10 15 

                    3. 9:25 10:10 10 

                    4. 10:20 11:05 10 

                    5. 11:15 12:00 10 

odpoledne: 6. 12:10 12:55 10 

                    7. 13:05 13:50 - 

 

3.   WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY 

Z důvodu kapacity web. stránek, naleznete fotografie ze školních akcí na této  adrese: 

http://zshlavecnik.rajce.idnes.cz 

Stránky jsou zaheslované, heslo dostanou pouze žáci a žákyně  naší školy. 

 

4. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Pedagogičtí zaměstnanci ZŠ 

Jméno Funkce 

Mgr. H. Synková ředitelka, učitelka 1. stupně 

M. Doležalová, DiS. učitelka 1. stupně 

R. Kovaříková učitelka 1. stupně (VV, PČ, TV – 1. – 5. roč.) 

Mgr. J. Hladíková asistent pedagoga, učitelka 1. stupně (AJ – 

3.+ 4. roč.) 

K. Tomešová asistent pedagoga 

 

Pedagogičtí zaměstnanci MŠ 

Jméno Funkce 

Z. Bubeníková vedoucí učitelka MŠ /zástupce pro řízení MŠ/                         

 

Pedagogičtí zaměstnanci - ŠD 

Jméno Funkce 

R. Kovaříková vychovatelka ŠD 

 

 

http://zshlavecnik.rajce.idnes.cz/


Přidělení tříd a třídnictví 

1.třída  - 1.+ 2.+ 3. ročník M. Doležalová,DiS.  

2.třída – 4. + 5. ročník R. Kovaříková 

 

Funkce a další povinnosti pedagogických pracovníků 

 

 

 

 

Mgr. H. Synková 

koordinátor ŠVP 

vnitřní zařízení školy 

asistentka nápravy SPU 

evidence úrazů 

příprava suplování 

                        

 

 

                          

                      M. Doležalová 

 

 

zástupce pro řízení ZŠ (v době nepřítomnosti 

ŘŠ) 

koordinátor ŠVP 

výchovná poradkyně 

školní metodik prevence 

školní matrika 

správce www stránek školy 

správce počítačové učebny 

sklad a evidence učebnic 

 

 

 

R. Kovaříková 

správce tělocvičny 

knižní klub 

správce knihovny 

koordinátor environmentální výchovy 

správce školní družiny 

správce sborovny 

výzdoba školy 

K. Tomešová vývěsní skřínka v obci 

výzdoba školy 

 

Z. Bubeníková 

 

kulturní akce pro děti a dospělé 

správce FKSP 

školní archiv 

školní fotograf 

Mgr. J. Hladíková Laktea, školní mléko 

Ovoce do škol 

Zdravotník 

 

 

5. ŠKOLSKÁ RADA 

M. Doležalová,DiS. zástupce školy 

V. Šonková zástupce rodičovské veřejnosti 

L. Zykl zástupce zřizovatele školy, obec Hlavečník 

 

 

 



 

Provozní a ostatní zaměstnanci 

Jméno Funkce 

J. Tichá provozní školního stravování, kuchařka 

E. Svobodová  uklízečka ZŠ, školnice, údržbářka, topička 

Bc. K. Hetzendorf ekonom 

Funkce a další povinnosti provozních zaměstnanců 

E. Svobodová sběr druhotných surovin 

recyklohraní 

 

6.  ŠKOLNÍ RADA ŽÁKŮ 

 

Aktuálně složená ze starostů jednotlivých tříd, počínaje 3. ročníkem. Schůzky se konají 

obvykle 1 x za 14 dnů. Ředitelství ZŠ zastupuje na schůzkách ředitelka školy Mgr. Hana 

Synková. 

 

7. PLÁN TŘÍDNÍCH SCHŮZEK 

 

10.9. 2018 volba členů kontrolní komise, výboru schválení finančního 

příspěvku do pokladny Spolku rodičů; dosud 300Kč/žák 

17.1. 2019 organizační záležitosti, prospěch a chování 

28.3. 2019 organizační záležitosti, prospěch a chování 

30.5. 2019 organizační záležitosti, prospěch a chování 

individuálně dle potřeby zákonných zástupců 

 

8. TERMÍNY PEDAGOGICKÝCH RAD 

 

1. pedagogická rada:  31.8. 2018 

2. pedagogická rada: 12.11. 2018 

3. pedagogická rada: 21.1. 2019 

4. pedagogická rada: 24.4. 2019 

5. pedagogická rada: 18.6. 2019 

6. pedagogická rada: 30.8. 2019 

 

 

 

 

 

Aktuálně může dojít ke změnám termínů třídních schůzek i pedagogických rad. O přesných 

datech budete včas informováni prostřednictvím webových stránek a žákovských knížek. 

 

 

 



9. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018-2019 

nástup pedagog. pracovníků do školy: 27.8. 2018 

zahájení školního roku:   3.9. 2018  (pondělí) 

ředitelské volno: 3.- 4.1. 2019. (čtvrtek, pátek) 

podzimní prázdniny: 29.- 30.10.2018  (pondělí, úterý) 

vánoční prázdniny: 22.12. 2018 – 2.1.2019 (sobota - středa) 

pololetní prázdniny:     1.2. 2019 (pátek) 

jarní prázdniny: 4.2.- 10.2. 2019 ( pondělí-pátek) 

velikonoční prázdniny: 18.4. 2019 ( čtvrtek), 19.4., 22.4 – státní 

svátky 

ukončení školního roku: 28.6.2019 (pátek) 

zahájení hlavních prázdnin: 29.6. – 1.9. 2019  sobota - neděle) 

zahájení školního roku 2019/2020 2.9. 2019 (pondělí) 

 

10. ZÁVAZNÉ DOKUMENTY 

Název dokumentu Obsah dokumentu 

Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání 

školní vzdělávací program pro ZŠ 

 

                            Školní řád 

upravuje vztah žáků a rodičů ke škole 

přístupný na hlavní nástěnce v přízemí školy a 

na webových stránkách školy  

 

Jen si děti všimněte, co je krásy na světě školní vzdělávací program pro MŠ 

Klasifikační řád slouží k hodnocení žáků 

 

11.  OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

Omlouvání žáků je stanoveno školským zákonem a od školního roku 2012 – 2013 

metodickým pokynem. 

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději 

do 3 kalendářních dnů. 

Další podmínky omlouvání a uvolňování žáků stanovuje školní řád: Po návratu žáka musí 

zákonní zástupci nejpozději 7. kalendářní den doložit důvody nepřítomnosti s přesným 

vymezením její délky. Pozdější omluvy jsou v rozporu se školním řádem, a tedy 

nepřípustné, hodiny budou započítány jako neomluvené.  

V případě předem známé absence žáka (návštěva lékaře, …) Vás žádáme o písemné nebo 

telefonické omluvení předem. 



12. PLÁNOVANÉ VÝCHOVNÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE 

 

předpokládaný termín akce název akce 

 

 

ZÁŘÍ 

Slavnostní zahájení školního roku s programem žáků, vítání 

prvňáčků 

Filmové nebo divadelní představení – Pardubice (dle nabídky) 

Dravci – Lovci a jejich kořist 

 

ŘÍJEN 

Filharmonie -  Pardubice (výchovně vzděl. program) 

Fotografování žáků 

 

LISTOPAD 

Slavnost padajícího listí 

Vzdělávací program - Namibie 

Adventní dílny  

Tvořivé dílny s rodiči 

Den otevřených dveří 

 

 

PROSINEC 

Předvánoční Praha  

Mikulášská nadílka  

Vánoční besídky s nadílkou  

Filmové představení dle nabídky 

Rozsvěcení vánočního stromečku s programem pro veřejnost, 

vánoční jarmark 

                             

                            LEDEN 

Divadelní představení (dle nabídky) 

Jednodenní zájezd na hory  

                           ÚNOR Pěvecká a recitační soutěž   

Vítání občánků 

 

                           BŘEZEN 

Vynášení Morany – vítání jara  

Vitamínový den 

Návštěva knihovny Přelouč 

Den otevřených dveří 

                            

                           DUBEN 

Projektový den - Den Země 

Velikonoční nadílka 

Projektový den – Velikonoce, velikonoční dílny 

Zápis do 1. ročníku 

Projektový den - Čarodějné vyučování  

                           

                          KVĚTEN 

Přátelské posezení s hudbou – pro veřejnost 

Dopravní hřiště – Městská policie Přelouč 

Plavecký výcvik 

 

 

                          

                        ČERVEN 

Ozdravný pobyt v tuzemsku nebo v zahraničí 

Fotografování žáků  

Plavecký výcvik 

Cyklovýlet 

Zdravá pětka - zážitkový seminář 

Slavnostní zakončení školního roku 

 

 

Další akce dle nabídky: exkurze a výlety, návštěvy filmových a divadelního představení,  

koncertu, vlastní krátkodobé projekty, besedy, soutěže 

 



 

13.  NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 

Provoz kroužků: říjen – květen. Přihlášky na jednotlivé kroužky budou žákům distribuovány  

během září. 

 

název kroužku náplň cena vyučující 

Kroužek anglického 

jazyka (začátečníci)  

Seznámení s cizím jazykem., 

základní tematické okruhy 

 

 

400,- Kč 

za pololetí 

Mgr. J. Hladíková 

Kroužek anglické 

jazyka (pokročilí)  

Prohlubování učiva, 

konverzace 

 

400,- Kč 

za pololetí 

M. Doležalová,DiS. 

Stolní tenis Udržování kondice 

pomocí sportovních her, 

rozvoj pohybových 

dovedností, dodržování 

pravidel fair play 

 

100,- Kč 

za pololetí 

K. Tomešová 

Šikovné ruce Ruční práce s různými 

materiály (pletení, háčkování, 

vyšívání, šití …), práce s 

drobným materiálem 

 

 

400,- Kč 

za pololetí 

Z. Bubeníková 

Hra na flétnu Nácvik jednoduchých písní, 

orientace v notové osnově 

 

400,- Kč 

za pololetí 

Z. Bubeníková 

Keramický kroužek 

(v rámci ŠD) 

Rozvoj zručnosti a fantazie 

při práci s hlínou 

400,- Kč 

za pololetí 

R. Kovaříková 

Čtenářský kroužek Zájmové čtení, seznámení 

s různými literárními žánry, 

práce s textem 

100,- 

za pololetí 

K. Tomešová 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

14. PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY 
 

   

Chystáme i další nové projekty, o kterých Vás budeme v průběhu školního roku 

informovat. 

 

15. ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

den v týdnu čas dohled 

Pondělí 11:15 – 15:30 R. Kovaříková 

Úterý 11:15 – 15:30 R. Kovaříková 

Středa 11:15 – 15:30 R. Kovaříková 

Čtvrtek 11:15 – 15:30 R. Kovaříková 

Pátek 11:15 – 15:30 R. Kovaříková 
 

 Poplatek za školní družinu činí 400,-Kč za pololetí 

 

16. ŠKOLNÍ JÍDELNA 

 

Žák je zařazen do věkové kategorie dle věku, kterého dosáhne v průběhu tohoto školního roku. 

 

 

Ceny obědů  

 platné od 1.9. 2018 dle jednotlivých kategorií: 

 ZŠ 

věková kategorie cena 

7 – 10 let 25,- 

11 – 14 let 27,- 

 

 

název projektu náplň projektu pověřená osoba 

Ovoce do škol zdarma ovoce a zelenina pro žáky 

prvního stupně, jednou za dva týdny 

J. Hladíková 

Laktea, školní mléko dotované mléčné výrobky Mgr. J. Hladíková 

 

Pojďme číst! 

veřejná knihovna pro děti i dospělé 

– vestibul školy – 1. patro 

 

R. Kovaříková 

Recyklohraní vybité baterie E. Svobodová 

Sběr druhotných surovin papír, hliník, PET lahve, PET víčka E. Svobodová 



MŠ 

 

Polodenní provoz 

26,-Kč 

 

Odhlášení obědů 

 

 ze stravování dítě odhlašují rodiče telefonicky ( 601 585 801 ) nebo písemně  

 v případě jednodenní absence do 7 hodin, v případě delší absence do 8 hodin  

 při onemocnění dítěte lze oběd odebrat pouze první den nemoci  

 po skončení nemoci je nutné dítě ke stravování znovu přihlásit 

 

Placení obědů 

 

 bankovním převodem, v hotovosti  

 

 

V případě jakéhokoli dotazu se obracejte na vyučující jednotlivých předmětů, na třídní 

   učitelky, výchovnou poradkyni nebo řed. školy. 

  Konzultační hodiny vyučujících budou oznámeny prostřednictvím žákovské knížky, školních  

  nástěnek a webových stránek školy. 

  Konzultace vždy, prosím, domlouvejte předem telefonicky. Přispějete tak k bezproblémové  

  komunikaci mezi Vámi rodiči a školou. Děkujeme. 

 
 

                       Mgr. Hana Synková  

                            ředitelka školy 
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