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Váţení rodiče, 

předkládáme Vám informace k průběhu nového školního roku. V našem Bezručově zpravodaji najdete 

aktuální termíny,  nabídku zájmové činnosti, různých aktivit a další důleţité informace. Pro rodiče prvňáčků jsou 

v textu pasáţe, které jim umoţní zorientovat se v provozu školy. Doufám, ţe si kaţdý nalezne údaje, které ho 

zajímají. Pokud budete potřebovat další informace, nahlédněte do našich webových stránek www.bezrucka.cz. 

1. TERMÍNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 

Zahájení:  čtvrtek  1. 9. 2011 

Ukončení:  pátek  29. 6. 2012 

Vydání vysvědčení: 1. pololetí úterý  31. ledna 2012 

 2. pololetí pátek 29. června 2012 

   

Prázdniny: podzimní středa 26. 10. a čtvrtek  27.10. 2011 

 vánoční pátek  23. 12. 2011 –  pondělí  2.1. 2012 

 pololetní pátek 3. 2. 2012 

 jarní pondělí 20. 2.  – neděle 26. 2. 2012 

 velikonoční čtvrtek 5.4. a pátek  6.4. 2012 

 hlavní sobota  30. 6.  – neděle 2. září 2012 

   

Státní svátky a volné dny:  středa  28. 9. 2011 

  pátek  28. 10. 2011 

  čtvrtek  17. 11. 2011 

  pondělí  9. 4. 2012 

  úterý 1. 5. 2012 

Ředitelské volno:  
úterý 8. 5. 2012 

pondělí a úterý 24. a 25.10. 

   

Akce školy: 
Týden otevřených dveří 

Vánoční koncert 

12. – 16. 12. 2011 

19. 12. 2011 

 Zápis do 1. tříd pátek 20.1. a sobota 21. 1. 2012 

 Dětský den pátek 1. 6. 2012 

 Týden výletů 4. – 8. 6. 2012 

 Zahradní slavnost 11. 6. 2012 

   

Třídní schůzka:  úterý 13. září 2011 v 16,30 hod. 

   

Informace o prospěchu  úterý 16,00 – 17,30 hod. 

a chování:  15.11., 10. 1., 17.4., 29.5. 

   

   

Pedagogické rady: zahajovací 31. 8.  2011 v 9, 00 hod. 

 1. čtvrtletí 8. 11. 2011 

 1. pololetí 23. 1. 2012   - pondělí 

 3. čtvrtletí 10. 4. 2012 

 2. pololetí 25. 6. 2012 - pondělí 

2. STATISTIKA 

V letošním školním roce 2011/2012 nastoupilo do školy 644 dětí. Na I. stupeň 377 a na II. stupeň 267 dětí. 

Vzhledem k tomu, ţe po přijímacích zkouškách odchází jedenáct ţáků z loňských sedmých tříd na víceletá 

gymnázia, bylo z ekonomického hlediska nutné rozdělit jednu třídu a v letošním školním roce v osmém ročníku 

mít pouze dvě třídy. Průměrná naplněnost tříd na celé škole je 25 ţáků. Pro organizaci výuky se jedná o 

optimální stav, který dlouhodobě pozitivně ovlivňuje moţnosti školy v nabídce volitelných a nepovinných 

předmětů.   

3. VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ BUDOV 

O hlavních prázdninách proběhla hlavní část zateplovacích prací spojená s výměnou oken. Podařilo se 

koordinovat tyto práce tak, aby bylo moţné školu otevřít prvního září. V současné době se ještě pracuje na fasádě 



západní strany budovy školní jídelny a druţiny, probíhají dokončovací práce v horní tělocvičně a úpravy terénu 

v okolí školy. Tyto činnosti jiţ nenaruší normální chod školy. Předání stavby bude 15. září 2011. 

Exteriér školy se velmi vylepšil, nemluvě o úsporách tepla v budoucnu.  

4. PREVENCE RIZIK 

Také letos budeme spolupracovat se sdruţením SEMIRAMIS, jehoţ činnost pomáhá v prevenci rizik, které 

jsou spojeny s uţíváním návykových látek, tedy s problematikou drog, alkoholu a tabáku. Tato spolupráce je 

dlouhodobého charakteru. V kontaktu s pracovníky sdruţení je výchovná poradkyně, paní učitelka Miluše 

Kornfeldová, která má pro rodiče pravidelně vymezen čas v úterý od 13,45 do 14,30 v kabinetě č.34 v I.patře 

pavilonu U12. Na jiný termín lze sjednat schůzku po předchozí telefonické domluvě – 495 523 031 kl.108. 

Od loňského listopadu škola spolupracuje s psychologem Mgr. Reném Hůlkem, který v rámci schváleného 

projektu, je na škole k dispozici pro ţáky a rodiče vţdy v pondělí. V případě potřeby je moţné domluvit 

telefonicky schůzku v jiném termínu.  

5.  ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Tradičně pokračuje systém organizované zájmové činnosti. Pro letošní školní rok jsme ve spolupráci 

s kolegy připravili inovovanou nabídku. Můţe se stát, ţe o některé krouţky nebude dostatečný zájem a nebudou 

proto všechny otevřeny. Počet krouţků, do kterých se ţák přihlásí, není omezen, jde jen o sladění časových 

moţností. 

Rodiče nových dětí chci informovat o tom, ţe pokud se druţinové děti přihlásí na zájmový krouţek 

probíhající v době činnosti školní druţiny, vedoucí si je osobně vyzvednou a po skončení práce zase předají 

vychovatelce nebo vychovateli. 

Jako přílohu Zpravodaje dostáváte úplnou nabídku zájmové činnosti pro tento školní rok. Náplně činností a 

termíny jsou většinou přesně stanoveny, případně navrţeny k volbě, součástí nabídky je i závazná přihláška. 

Vlastní činnost bude u většiny krouţků zahájena v týdnu od pondělí 3.října  a ukončena koncem května, případně 

s náhradními termíny do 10.června.  

 Přihlášky do krouţků pošlete po dětech do pondělí 19. září třídním učitelům. 

6. PLAVÁNÍ 

V tomto školním roce pokračujeme v systému plavecké výuky pro  děti II., III. a IV.ročníků. Budeme i 

nadále vyuţívat jeden termín pro celý školní rok, konkrétně pátek od 8,15 do 9,15. Tento rok začaly plavat děti 

tříd B, od prosince C, od března potom A.  

7. ŠKOLNÍ DRUŢINA 

Denní provoz začíná v 6:30 a končí v 17:00. Z důvodu bezpečného předávání dětí rodičům je nutné dodrţet 

stanovený reţim: 

- pokud vyzvedáváte dítě hned po skončení vyučování, čekejte v prostoru školního bufetu u hlavního vchodu 

školy, 

- při odchodu v době oběda, čekejte na své dítě před školní jídelnou, 

- od 15,00 hod. do 17,00 hod. vyzvedávejte děti na mezipatře druţiny, pouţijte domácích telefonů. 

Vychovatelky Vám dítě osobně předají,  

- v době od 13,15 hod. do 14,50 hod. má školní druţina program, vycházky mimo budovu a krouţky, proto 

nelze děti vyzvedávat, 

Školní druţina je v provozu o všech prázdninách (kromě hlavních) a případných ředitelských dnech. Pokud 

chcete své dítě v tomto období do školní druţiny poslat, oznamte to písemně v dostatečném předstihu své 

vychovatelce. Postaráme se i o děti, které normálně do druţiny nechodí.  V těchto dnech je pak nutné, aby děti do 

školní druţiny přišly nejdéle v 8.00 hod, vychovatelky totiţ občas plánují činnost mimo školu a s dětmi 

odcházejí. Přihlášky potřebujeme pro přehled, nevylučujeme však moţnost poslat dítě v tyto dny do druţiny i bez 

předchozího oznámení. O to více je pak nutné zajistit příchod dítěte do 8.00 hod, vychovatelka bude v kaţdém 

případě do této hodiny přítomna, i kdyby nebyl nikdo předem přihlášen. 

V souladu s vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání bude i letos poplatek na provoz školní druţiny 

ve výši 100,- Kč měsíčně, tak jak jste o tom byli informováni vedoucí vychovatelkou. Platba proběhne ve dvou 

splátkách 500,- Kč v září a 500,- Kč v únoru.  Peníze budou vybírat vychovatelky a plátci pochopitelně obdrţí 

příjmový doklad. Vybrané peníze vychovatelky předají do kanceláře, průběţně budou pouţity na zlepšení 

vybavení druţiny a nákup potřebných pomůcek a materiálů.  



Zároveň chci upozornit, ţe nebudeme na základě telefonického rozhovoru posílat děti domů samostatně ze 

školní druţiny a měnit tak čas uvedený na přihlášce. Změna je moţná jen v případě osobního převzetí či na 

základě písemného oznámení rodičů. Pokud chcete dítě vyzvednout dříve, učiňte tak nejdéle do 13.00 hod. 

Pro komunikaci s vychovatelkami je nejlepší pouţívat přímé telefonické číslo do školní druţiny, to je 495 

538 719, případně 495 523 031 nebo 495 523 032 a následně klapka 121 nebo 130. 

8. KPZŠ 

Činnost Klubu přátel základní školy v minulém školním roce pokračovala bez problémů, vedení se sešlo 

celkem dvakrát v průběhu školního roku. Byl dodrţován stanovený plán činností a plněny dohodnuté zásady 

spolupráce a komunikace s vedením školy. 

Peníze z konta KPZŠ jsou průběţně pouţívány ve formě příspěvku na dopravu do škol v přírodě, na lyţařský 

výcvikový zájezd dětí VII. tříd a na dopravu ţáků 2.-4.tříd na plavání v zimním období. Dále jsou vyuţívány pro 

odměny ţákům v různých soutěţích na základě poţadavků organizátorů. Součástí rozpočtu je i materiální pomoc 

při vybavování školy podle finančních moţností. V úvahu připadá i moţnost mimořádné finanční výpomoci 

sociálně výrazně slabším dětem při školních dlouhodobých akcích, vţdy na základě jednomyslného rozhodnutí 

výboru. 

9. KOMUNIKACE, INFORMACE   

informační dny – budou celkem čtyři, proběhnou jako obvykle v úterý, tak jak je v přehledu výše uvedených 

termínů. Začínají vţdy v 16.00 hod, první listopadové (16.) budou do 18.00 hod, ostatní do 17.30 hod. Jsem 

si vědom, ţe v některých případech pro podání přesné a zároveň podrobné informace není při informačních 

dnech dostatek času. S kaţdým učitelem si proto lze individuálně domluvit schůzku ve vzájemně výhodnou 

dobu a diskusi věnovat potřebný čas. 

Na I. stupni při informačních dnech jsou třídní učitelé ve svých třídách, na II. stupni jsou někteří v 

kabinetech, jiní ve třídách, tak, aby rozhovor mohl proběhnout v klidu. Trochu problém je u jazyků, kde jsou 

děti vyučovány v menších skupinkách, někdy z více tříd dohromady, v tomto případě se raději zeptejte 

předem svých dětí na jméno vyučujícího. 

ţákovská kníţka – i v tomto školním roce ji budou pouţívat děti od IV. postupného ročníku. V prvních třech 

ročnících dostali ţáci záznamník, který plní podobnou funkci v jednodušší podobě. Ţákovská kníţka je 

nejobvyklejší formou komunikace od učitele směrem k rodičům, je proto dobré ji z obou stran věnovat 

potřebnou pozornost. Všechny omluvy je nutné psát do ţákovské kníţky, nikoli na lístečky. 

telefon škola – pro vaši informaci jsou čísla poboček jednotlivých učitelů zapsána v přehledu na poslední straně 

zpravodaje. Do kanceláře hovor přejde pouze v případě, ţe volaný či jeho kolega není ve svém kabinetě 

přítomen.  

přímé telefonní linky: spojovatelka, kancelář  495 523 031, 495 523 032 

ředitelna (fax)   495 537 736 

zástupci ředitele  495 538 119 

školní druţina   495 538 719 

školní jídelna   495 539 773  

telefon na rodiče –nutně potřebujeme mít moţnost navázat rychlý kontakt s rodiči. Proto potřebujeme znát 

aktuální čísla. Telefonní čísla budou uloţena v kabinetech u třídních učitelů na určeném místě a nebude mít 

k nim, kromě nich a vedení školy, nikdo jiný přístup. Jsem přesvědčen, ţe potřebu sdělení telefonních čísel 

pro potřebu nutného kontaktu chápete a s třídními učiteli se dohodnete. Jedná se nám hlavně o moţnost 

dovolat se někomu z rodičů v době výuky.  

internet – mnozí z vás ho jiţ průběţně vyuţívají k omlouvání nepřítomnosti dětí, případně k další komunikaci 

emailové adresy: u všech pedagogů, kanceláří a vedení jídelny platí adresy ve formátu 

prijmeni.jmeno@bezrucka.cz 

Všude můţete pouţívat jen zkrácený tvar  prijmeni@bezrucka.cz (výjimkou je paní učitelka Anna 
Ouhrabková, zde musíte uvádět standardní tvar mailové adresy). 

Nejpouţívanější adresy (zaměstnanci ve zkráceném tvaru): 

školní mail  skola@bezrucka.cz (sledují všichni členové vedení školy) 

ředitel obr@bezrucka.cz 

zástupci ředitele soucek@bezrucka.cz 



doubravska@bezrucka.cz 

kancelář cakanyova@bezrucka.cz 

školní jídelna jidelna@bezrucka.cz 

objednávání obědů http://objednavky.jidelna.cz (nutno znát uživatelské jméno a heslo) 

osobní kontakt - pokud budete mít pocit, ţe některé záleţitosti si raději domluvíte osobně, poţádejte o schůzku 

či konzultaci příslušného učitele, jistě se dohodnete na vzájemně vhodném termínu. 

10. ABSENCE, OMLUVY 

Ţákovská kníţka slouţí i k omlouvání absence. V současné době není lékař povinen dávat dítěti do ţákovské 

kníţky razítko do omluvného listu, omluva je plně v kompetenci rodičů. Povinností rodičů je posílat děti 

pravidelně do školy a nenechávat je bezdůvodně doma. Případnou vzniklou absenci musí zákonný zástupce včas 

omluvit. 

Povinností učitelů je sledovat účast dětí ve škole, evidovat ji a případnou absenci na základě písemného 

vyjádření rodičů omluvit. Pokud třídní učitel nedostane omluvenku do určité doby, anebo je nedostatečná, pak 

má právo omluvu neuznat. Rozhodně však přitom musí postupovat citlivě a uváţlivě, vše si pečlivě ověřit. Jaká 

jsou pravidla? 

1. V případě známé absence dítě předem omluvit, uvést konkrétní a pravdivý důvod. 

2. V případě nemoci dítěte je povinností rodičů nejdéle do 24 hodin oznámit třídnímu učiteli důvod absence, 

domluvit případnou spolupráci, průběţně podávat další zprávu. Omluvu zařídí vzkazem, telefonicky, 

případně e-mailem na adresu školy.  

3. Po ukončení absence rodič zapíše omluvenku na určené místo v ţákovské kníţce s přesným vymezením 

termínu absence, v případě návštěvy lékaře i čas absence. 

4. Třídní učitel obdrţí omluvenku nejdéle do prvního následujícího pondělí od ukončení absence /nepočítáme 

do toho dobu prázdnin/, kdy první vyučovací hodinu je vţdy třídní učitel ve své třídě. Po této době jsou 

hodiny povaţovány za neomluvené. 

5. Třídní učitel a na II. stupni i učitelé jednotlivých předmětů zajistí na přání rodičů informaci nemocnému o 

probíraném učivu, případně zadají domácí přípravu. 

6.  Uvolnění na jeden den je v kompetenci třídního učitele, na více dní uvolňuje pouze ředitel školy. Pokud 

ţádáte o dlouhodobější uvolnění na rekreaci, zahraniční dovolenou či zájezd, nic se nemění. Pro rychlé 

vyřízení je formulář písemné ţádosti o uvolnění na webu školy. Vyplněný jej pošlete po dítěti třídnímu 

učiteli a ten ho, po mém schválení, uloţí do katalogového listu. Rozhodně není nutné osobní jednání. 

Jedinou podmínkou z naší strany bývá dohoda o doplnění probraného učiva.  

Věřím, ţe si společně přejeme, aby problémy s docházkou do školy byly co nejmenší, nejraději ţádné. Je to 

otázka vzájemné důvěry a důslednosti, vztahu mezi rodinou a školou. Určitě jde i o výchovný moment, o vedení 

dětí k férovému jednání.  

11. ŘEŠENÍ ŠKOLNÍCH ÚRAZŮ 

Kaţdý úraz, i sebemenší, je zapsán v knize úrazů. To zajistí vyučující, který má v danou chvíli ţáka pod 

dozorem. Pokud je úraz nutné ošetřit lékařem, vypíše vyučující protokol o úrazu pro pojišťovnu, jehoţ kopii 

předá zákonnému zástupci ţáka, který podepíše, ţe protokol četl a souhlasí s ním.  

12. PRACOVNÍ SEŠITY 

V některých předmětech se na vás učitelé předmětů obrátí s prosbou o zaplacení pracovních sešitů. 

Upozorňuji, ţe nákup těchto pomůcek není pro rodiče povinný a je moţné ho odmítnout, ale na druhé straně jde 

o výraznou pomoc při zkvalitnění výuky.   

Děkuji touto cestou za vstřícnost a pochopení rodičů na konci minulého školního roku, ţe jsme mohli s 

předstihem objednat a zakoupit pracovní sešity k učebnicím anglického jazyka. Ţáci je mají jiţ teď připravené a 

mohou  s nimi začít okamţitě pracovat. 

13. NABÍDKA PRO ZIMU 

Lyţařský výcvik 2012 

Lyţařský výcvik pro 7. ročník je plánován do naší stálé lokality Jizerských hor. Termín je předběţně 

stanoven od neděle 15. 1. 2012 do neděle 22. 1 2012. Celkový pobyt na penzionu Artur 

(www.pensionartur.com) nám zajišťuje CK Activeguide, která je majitelem uvedeného objektu. V uvedené 



oblasti vyuţíváme lyţařské středisko Severák (www.skijizerky.cz/ski-arealy/severak). Středisko nabízí velmi 

výhodné ceny permanentek pro zabezpečení výcviku. Běţecká část se odehrává na denně upravovaných tratích 

Jizerské magistrály. Cena lyţařského výcviku je 2900 Kč na ţáka, na lyţařské permanentky je nutná částka 

cca 850 Kč. Lyţařský výcvik je veden pro sjezdové lyţování i výuku jízdy na snowboardu. Do konce měsíce září 

budeme vybírat závaznou přihlášku na výcvik, do konce měsíce října se bude platit záloha ve výši 1900 Kč, 

doplatek bude splatný do 6. 1. 2012. 

Základní podmínky lyţařského výcviku dané provozovatelem areálu 

Na základě odevzdaných přihlášek škola učiní závaznou objednávku u CK Actvieguide. V den nástupu na 

výcvik je moţné stornování určitého počtu přihlášek se 100 % návratností zaplacené částky. Počet ţáků je určen 

z celkového počtu přihlášených (10%). Při zkracování objednaného pobytu lze stornovat pouze částku za stavu 

ve výši 80 Kč na den. To platí pro předem hlášené dřívější odjezdy (či pozdní příjezdy), předčasné odjezdy 

z důvodu zdravotních potíţí či vyloučení z LV. 

Lyţařský zájezd do Rakouska 2012 

V tomto roce škola opět nabízí lyţařský zájezd do Rakouska od CK Activeguide. Ţáci si mohou zakoupit 

zájezd a absolvovat doplňující lyţařský zájezd pod vedením organizátora zájezdu a instruktorů jednotlivých 

disciplín. Na zájezd se mohou přihlásit ţáci 6 - 9. ročníků, sjezdaři i snowboardisté. Na zájezdu není pevný 

výukový reţim, doprovod funguje jako dohled nad ţáky. Individuálně lze provádět i doplňující výuku 

carvingového lyţování a snowboardingu. V letošním roce je zvolená lyţařská oblast Goldeck s ubytováním 

v prověřeném penzionu Postwirt. Součástí skipasu je i zdarma vstup do aqauparku poblíţ dolní stanice lanovky. 

Podrobný popis zájezdu obdrţí zájemci od p.uč. P.Baldy a bude ke staţení na našich www stránkách. Případní 

zájemci se musí nahlásit nejdéle do konce měsíce září a zaplatit zálohu. Upozorňujeme, ţe zakoupení zájezdu je 

na platnou skupinovou cestovní smlouvu, která podléhá standardním všeobecným podmínkám CK včetně 

stornování zájezdu.  

Počet nocí / polopenzí: 3 

Počet dní skipasu: 4 

Termín: 1. – 5. 3. 2012 

Cena na ţáka: 5500,- Kč 

14. SBĚR  

Opět budeme organizovat pro děti sběr papíru. Je na místě poděkovat všem rodičům, kteří své děti v této 

zásluţné činnosti podporují. Bude pravidelně kaţdé druhé pondělí v měsíci od 15:00 do 16:30. Termíny budou 

průběţně zapsány do ţákovské kníţky a zveřejněny na webu školy. 

15. AKCE PRO RODIČE A VEŘEJNOST 

 Nabízíme keramiku pro dospělé – tradiční krouţek pod vedením paní učitelky Vitákové bude probíhat ve 

čtvrtek odpoledne od 16:00 do 19:00 hodin. Přihlásit se je moţné přímo v určeném čase v keramické dílně. 

I nadále pokračuje úspěšná akce pořádaná Magistrátem města s názvem Internet pro seniory. 

V jednohodinových lekcích po dobu 10 týdnů bude vţdy jeden senior v počítačové učebně spolupracovat se 

svým školitelem, naším ţákem. 

16. HŘIŠTĚ 

Od dubna do konce října je pro naše děti otevřeno školní hřiště (vchod z Baarovy ulice). Ve všední dny od 

15:00 do 19:00, o víkendech se začíná jiţ dopoledne v 10:00 hod. O hřiště se stará správce, který půjčuje míče a 

další sportovní vybavení.  

17. PŘÍRODOVĚDNÉ CENTRUM 

V současné době je plně zpřístupněno pro veřejnost. Na jedné straně funguje jako místo schůzek zájmových 

krouţků pro děti naší školy, případně i z jiných škol. S touto činností se počítá vţdy v pondělí, případně v úterý 

mezi 12:15 aţ 18:30 (viz nabídka zájmové činnosti). Večer v tyto dny bude chovatelský klub, coţ je poradna pro 

začínající chovatele. 

Od pondělí do neděle je pak přírodovědné centrum otevřeno pro veřejnost vţdy od 9:00 do 12:00 hod. a od 

12:30 do 18:30hod. Veškeré další informace vám poskytne pan kolega Novák na telefonním čísle 606 475 476. 

18. ŠKOLNÍ KNIHOVNA 

Funguje letos jiţ patnáctý rok pod vedením paní vychovatelky školní druţiny L. Perunové. Je otevřena 

dopoledne pro ţáky vyšších ročníků i pro pedagogy a to dle níţe uvedeného rozvrhu: 



Pondělí 9,35-12,30 

Úterý 9,35-12,30   13,40 - 14,25 

Středa 9,35-11.35 

Čtvrtek 9,35-12,30 

Pátek 12,00-12,30 

O velké přestávce si zde mohou vypůjčovat ţáci naší školy bezplatně knihy a čtou zde celé třídní kolektivy 

niţšího stupně dle potřeby třídních učitelů.  

19. SBOROVÝ ZPĚV 

Také v letošním školním roce se mohou ţáci prvních aţ devátých tříd přihlásit do nepovinného předmětu 

Sborový zpěv. Toto těleso vede pan učitel Martin Černý. Sbor pracuje ve čtvrtek a v pátek od 7,00 do 7,45 hodin 

v učebně č.76.  

20. LITERÁRNÍ A DĚJEPISNÉ EXKURZE 

V letošním roce se uskuteční  pro kaţdý ročník II. stupně dvě exkurze. Témata jednotlivých akcí jsou 

vybrána v souladu s učivem dějepisu a literatury, proto ţáci na kaţdé exkurzi zpracovávají pracovní listy, které 

jsou také součástí klasifikace. Ţáci šestých ročníků na podzim navštíví Vyšehrad, sedmý ročník pojede do Kutné 

Hory, osmé třídy se seznámí s barokní Prahou a deváté s Prahou secesní. 

21. RŮZNÉ 

Výuka náboţenství 

Nabízíme „Základy křesťanství“ pro ţáky 1. a 2. třídy. Výuka bude probíhat v budově školy jednu hodinu 

týdně (termín po domluvě) od října 2011, zdarma. V případě zájmu kontaktujte do 23. 9. 2011 Alenu Rousovou, 

tel. 495 511 353 nebo 495 264 135, e-mail: Rousova149@seznam.cz. Uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu, 

bydliště, telefon, e-mail. 

Informace učitelů anglického jazyka  

Pro doplnění výuky budou mít ţáci opět moţnost objednat si časopisy v anglickém jazyce, které jsou velkým 

přínosem pro zdokonalování jejich angličtiny nejen ve škole, ale i doma. Rozšiřujeme nabídku krouţků AJ, a to 

nejen pro nadané děti, ale i jako doučování.  

Rodilý mluvčí 

Také v letošním školním roce se nám podařilo zajistit pro výuku anglického jazyka rodilého mluvčího. Bude 

asistovat při výuce anglického jazyka na 2. stupni školy.. 

Zájezd do Anglie 

I v letošním školním roce budeme pro děti pořádat zájezd do Anglie (březen-duben) s ubytováním v 

rodinách a nabitým zajímavým programem. Jedná se o velmi cennou zkušenost s moţností vyuţití osvojených 

dovedností a setkání se na vlastní oči s prostředím, o kterém se učí. 

Pomoc míří do Afriky 

Pokud chcete splnit sen kluků a holek z jedné základní školy v Nairobi v Keni vlastnit hodinky, darujte 

jdoucí i nejdoucí náramkové hodinky. Moţno nosit průběţně do konce listopadu do kanceláře školy paní 

Čakányové. sbírka bude předána začátkem příštího roku přímo v Keni. 

Burza  

Na začátek listopadu plánuje výbor KPZŠ burzu zimního oblečení a sportovního vybavení. Přesný termín 

bude zapsán do ţákovských kníţek a na webu školy. 

 

 

 

Váţení rodiče, v novém školním roce se těším na vzájemnou spolupráci. 

 

 

 

2011-09-12 František Obr, ředitel školy 

  



TELEFONNÍ SEZNAM, čísla můžete použít jako provolbu po vytočení čísla školy 495 523 031-2 
 

vedení školy:  

Mgr.  OBR  František  ředitel  103  

Mgr.  SOUČEK  Milan  zástupce pro 2. stupeň  133  

Mgr.  DOUBRAVSKÁ  Jiřina  zástupce pro 1. stupeň  102  

provozní zaměstnanci:  

 
ČAKÁNYOVÁ  Alena  ekonomka  101  

 
KRATOCHVÍLOVÁ  Miroslava  účetní  119  

 
JÍŠOVÁ  Marie  vedoucí ŠJ  123  

 
KLEC  Petr  školník  132  

 
STAVREVOVÁ  Michaela  bufet  124  

učitelé a vychovatelé  

Mgr.  BAČINOVÁ  Tatiana  učitelka  113  

Mgr.  BALDA  Pavel  učitel  136  

PaedDr.  BERANOVÁ  Ivona  učitelka  118  

Mgr.  BRZÁKOVÁ  Marie  učitelka  118  

Mgr.  ČERNÝ  Martin  učitel  127  

Mgr.  DOLANSKÁ  Věra  učitelka  107  

PhDr.  HANZLÍKOVÁ  Milada  učitelka  109  

Mgr.  HOLEČKOVÁ  Zdeňka  učitelka  114  

Mgr.  JEŢKOVÁ  Šárka  učitelka  117  

Mgr.  JUSTOVÁ  Anna  učitelka  116  

PaedDr.  KOBER  Zdeněk  učitel, správce sítě  111  

Mgr.  KORNFELDOVÁ  Miluše  učitelka, výchovný poradce  108  

Mgr.  KOTKOVÁ  Daniela  učitelka  116  

Mgr.  KUČERA  Pavel  učitel  115  

Mgr.  KUDYVEJSOVÁ  Jana  učitelka  105  

Mgr.  LAMICHOVÁ  Iva  učitelka  113  

Mgr.  LANDOVÁ  Zdeňka  učitelka  107  

Mgr.  LETOCHA  Jan  vychovatel ŠD  121  

 
LETOCHOVÁ  Jana  vychovatelka ŠD  121  

Mgr.  LÍBALOVÁ  Vladimíra  vedoucí vychovatelka ŠD  130  

 
LUDVOVÁ  Martina  vychovatelka ŠD  121  

 
LUŇÁKOVÁ  Hana  vychovatelka ŠD  121  

Mgr.  MACHEK  Tomáš  učitel  112  

Mgr.  MALCOVÁ  Ivona  učitelka  116  

Mgr.  MARKOVÁ  Olga  učitelka  118  

Mgr.  MIKYSKA  Tomáš  učitel  136  

Mgr.  NOVÁKOVÁ  Radka  učitelka  105  

Mgr.  NYKLÍČKOVÁ  Lenka  učitel  105  

 
OUHRABKOVÁ  Anna  učitelka  136  

Mgr.  PECHÁNKOVÁ  Lenka  učitelka  117  

 
PERUNOVÁ  Ludmila  vychovatelka ŠD  121  

RNDr.  PETROVÁ  Iva  učitelka  110  

Mgr.  ŘEČÍNSKÁ  Jana  učitelka  115  

Mgr.  SLÁMOVÁ  Vladimíra  učitelka  114  

Mgr.  SMOTLACHOVÁ  Martina  učitelka  117  

 
ŠPRIŇAROVÁ  Ilona  vychovatelka ŠD  121  

Mgr.  TOMEŠOVÁ  Darja  učitelka  110  

Mgr.  TRUHLÁŘOVÁ  Sylva  učitelka  109  

Mgr.  VÁLKOVÁ  Zuzana  učitelka  113  

Mgr.  VEISOVÁ  Adéla  učitelka  114  

Mgr.  VITÁKOVÁ  Jana  učitelka  116  

 
WILDOVÁ  Dagmar  vychovatelka ŠD  121  

Mgr.  ZEMAN  Jan  učitel  109  

Mgr.  ZEMANOVÁ  Jana  učitelka  115  
 


