Informační leták pro rodiče
školní rok

2022 – 2023
Školní družina:
Vedoucí družiny P. Trostová– tel: 601 101 740
Oddělení tel: 385 102 016 (1.-7. odd.), 606 029 690 (8., 9., 10. odd.)
Družina je určena pro děti z 1. - 5. tříd, provoz 6:00 – 17:00 hodin, příchod do ranní družiny nejpozději
v 7:15 hod, v době 13:30 – 15:00 hod. uzavřena pro činnost s dětmi, v této době není možno dítě
vyzvednout. Poplatek 150,- Kč za dítě a kalendářní měsíc, ve kterém dítě alespoň jednou využilo služeb
ŠD. Poplatek je hrazen prostřednictvím školní pokladny (ŠOP) bezhotovostně 1x ročně v září. Podmínkou
účasti v družině jsou zaplacené obědy. Vyzvedávání dětí probíhá prostřednictvím karty nebo mobilního
telefonu (číslo telefonu nutno registrovat v ŠOP). Je potřeba znát číslo oddělení, které dítě navštěvuje,
pro případ výpadku systému. Po ukončení mimoškolních aktivit není možný návrat žáka do družiny.
Karty k vyzvedávání dětí jsou vydávány a hrazeny ve školní jídelně.
Školní jídelna:
tel: 601 590 208, 385 102 024
Výdej obědů probíhá: 11:30 – 14:15 hodin. Odhlašování obědů je možné osobně, telefonicky nebo
emailem (nejméně 1 den předem) v době od 6:30 – 14:00 hodin. Pozdější odhlášky nelze provést.
Cena oběda: 1. stupeň: 32,- Kč, 2. stupeň: 34,- Kč, děti nad 15 let 36,- Kč. Věcná a mzdová režie 51,- Kč.
Stravné se platí bezhotovostně ze všech bankovních účtů formou svolení k inkasu (limit 900,- Kč/1 dítě).
Platba je vždy na měsíc dopředu. Inkaso se provádí mezi 18. a 21. dnem daného měsíce. Doporučujeme
provádět kontrolu inkasa a v případě jeho neprovedení z jakéhokoliv důvodu kontaktovat vedoucí ŠJ
a domluvit postup. Číslo účtu pro přímou platbu 100204211/0800.
Upozornění: Pokud dítě ukončí stravování ve školní jídelně, je nutno zrušit svolení k inkasu z účtu
v peněžním ústavu. V případě, že se v jídelně stravují sourozenci, vyúčtování probíhá u každého jednotlivě
a je třeba i jednotlivě děti přihlašovat a odhlašovat. U sourozence lze navýšit limit placení, není třeba
zřizovat nový souhlas. V případě nemoci dítěte je možné odebrat stravu do přinesených nádob pouze
první den nemoci. Vstup do jídelny je umožněn předním vchodem v době 11:15 – 12:00 hod. Rodiče
zazvoní a budou vpuštěni. Následné obědy je nutné odhlásit!!! Nemocným žákům je vstup do jídelny
zakázán!!!
Přihlášky ke stravování se automaticky převádí do příštího školního roku, v případě změny je nutné
oznámit ji školní jídelně během srpna. Žák přihlášený ke stravování si musí zakoupit za cenu 150,- Kč
nevratný čip, platný po celou dobu školní docházky. V případě ztráty nebo poškození je nutno zakoupit
nový. Čipy jsou vydávány a hrazeny ve školní jídelně.
Volby obědů na: www.strava.cz
Omlouvání žáků:
Rodiče jsou povinni omluvit žáka do 48 hodin. Omlouvat je možno telefonicky, e-mailem, přes systém
Škola OnLine na adresu školy nebo TU. Každou absenci je nutno neprodleně zapsat do ŽK. V případě
předem známé absence je nutno žádat o uvolnění žáka (1 den TU, 2 a více ŘŠ). Formuláře ke stažení
na www.zsonedbala.cz.

Školní potřeby:
Podle vyhlášky MŠMT č.48/2005 poskytuje škola školní potřeby v ceně 500,- Kč pouze žákům 1. ročníku.
Ostatní žáci musí školní potřeby zakoupit sami podle seznamu (uveřejněn na webu školy). Při šetrném
zacházení lze potřeby používat i více let. Učebnice jsou žákům zapůjčeny bezplatně. Úhrady za poničené
a ztracené učebnice budou vybírány na konci š. roku.
Školní úraz:
Školním úrazem je úraz, který se stal žákům při vyučování ve škole, při pobytu ve ŠD nebo v přímé
souvislosti s ním (např. o přestávkách, při akcích organizovaných školou atd.). Vzniklý úraz musí žák
oznámit třídnímu učiteli nebo jinému pedag. pracovníkovi, který zajistí evidenci školního úrazu. Pokud se
úraz projeví až v době mimo vyučování, je nutné to nahlásit neprodleně ZŠ (TU, vychovatelce ŠD). Záznam
o úrazu sepíše škola v případě, že si úraz vyžádal absenci žáka alespoň 2 po sobě jdoucích vyučovacích
dnů, nebo na žádost rodičů. Jeden výtisk záznamu o školním úrazu obdrží rodiče žáka. Pro odškodnění
úrazu je nutné dodat vyplněné formuláře pojišťovny, které obdržíte v kanceláři školy. Odškodnění za úraz
se nevztahuje na úraz vzniklý při hrubém porušení školního řádu (např. činnost proti zákazu, pokynu,
při zájmových akcích neorganizovaných školou apod.).
Pojištění žáků:
Všichni žáci školy jsou pojištěni proti škodě, ke které dojde v době od příchodu do odchodu žáka ze školy.
Pojištění se vztahuje na veškeré úrazy, krádeže a poškození osobních věcí. Pojištění osobních věcí
se vztahuje pouze na osobní věci (obuv, oděv apod.) odcizené z prostor určených k jejich ukládání, a pokud
pachatel překoná zábranu. Nevztahuje se na cenné věci a peníze. Při posuzování je důležité, aby ke škodě
nedošlo v souvislosti s porušením školního řádu. Odcizení je nutné neprodleně oznámit zástupci ZŠ.
Postup při zjištění ztráty:
Žák důkladně prohledá místo ztráty a jeho okolí. Při neúspěšném hledání oznámí ztrátu ihned třídnímu
učiteli nebo vedení školy. Druhý den se pokusí znovu ztracenou věc najít (často dochází k neúmyslné
záměně podobných věcí mezi žáky). Pokud se věc přesto nepodaří najít, žák toto neprodleně oznámí TU,
vyžádá si tiskopis pro hlášení škody pojišťovně. Rodiče žáka tiskopis vyplní a vrátí obratem do kanceláře
školy.
Termíny plavecké výuky:
2. B,C, D
od 14.11. 2022
3. A, B, C, D
od
2. 2. 2023
2. A
od 10.2. 2023
Termín lyžařského kurzu:
7. třídy 11. 2. – 17. 2. 2023 Zadov, chata Cihelny
Termín cyklokurzu:
8. třídy 15. 5. – 19. 5. 2023
Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:
Výchovný poradce (1. – 9. ročník) Mgr. Gabriela Růžičková
Čt 15:10 – 15:40 hod. (po tel. domluvě i jinak, tel. 385 102 028)
Metodik školní prevence Mgr. Jaroslava Havrdová
Čt. 14:20 – 14:50 hod. (po tel. domluvě i jinak - tel. č. 385 102 034)
speciální pedagog – etoped Mgr. Dana Plášilová
po telefonické domluvě na tel. 601 590 195
Konzultační hodiny vyučujících jsou uvedeny na www.zsonedbala.cz
Úřední hodiny – kancelář ZŠ O. Nedbala
Po, Út, St, Čt: 7:30 – 11:15, 11:45 – 15:00 hod. Pátek není úřední den.
Aktivity pro žáky:
Aktivity a kroužky, které probíhají vždy od října do května, jsou zveřejňovány na internetových stránkách
školy.

Sběrové akce:
Celý rok žákovská rada školy organizuje sběrové akce (papír, hliník, pomerančová kůra, drobná
elektrozařízení, baterie, vyřazené mobilní telefony). Papír se bude sbírat v předem vyhlášených
termínech. Opět je vyhlášena celoroční soutěž ve sběru papíru. Podrobnosti žáci získají ve škole.
Upozornění pro rodiče:
Rodiče nevstupují do budovy školy. Vstup do školy v době vyučování je možný pouze z velmi vážných
důvodů, návštěvník je povinen zapsat se u vrátné/ho při vstupu a pohybovat se po nezbytně nutnou dobu
a ve vymezených částech budovy. Jednání se zaměstnanci školy bez předchozího ohlášení je výjimečně
možné ráno před vyučováním. V 7:55 hod je nutno školu opustit. Běžnou návštěvu školy je nutné
si dohodnout s příslušným zaměstnancem vždy předem (vyzvedávání úkolů, předávání dokumentů,
konzultace) v době konzultačních hodin zaměstnanců, které jsou uvedeny u kontaktů na webu ZŠ.
Žáci smějí ve škole užívat léky pouze s písemným souhlasem rodičů.
Do areálu školy je vjezd na kole a kolečkových bruslích přísně zakázán.
Školní knihovna
provoz knihovny od 5. 10. 2022
Po 13:00 – 14:00 hod
Út 13:00 – 14:00 hod
St 12:30 – 13:30 hod
Čt 12:45 – 13:30 hod
Organizace školního roku 2022/2023
Podzimní prázdniny: středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2022 (28.10. svátek)
Vánoční prázdniny: pátek 23. 12. 2022 - pondělí 2. 1. 2023
Vyučování začne v pondělí 3. 1. 2023
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. 1. 2022
Pololetní prázdniny: pátek 3. 2. 2023
Jarní prázdniny: pondělí 6.3. - neděle 12. 3. 2023
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. 4. 2023
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. 6. 2023
Hlavní prázdniny od pátku 1. 7. 2022 do neděle 3. 9. 2023
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve pondělí 4. 9. 2023
Třídní schůzky a konzultační odpoledne:
22. 9. 2022
1. - 5. třídy: třídní schůzky od 17 hodin
6. - 9. třídy: třídní schůzky od 18 hodin
Schůzka třídních důvěrníků 16:15 hodin
24.11.2022
1. - 5. třídy: třídní schůzky od 17 hodin
6. - 9. třídy: konzultační odpoledne 16 - 18 hodin
16. 3. 2023
1. - 5. třídy: třídní schůzky od 17 hodin
6. - 9. třídy: třídní schůzky od 18 hodin
Schůzka třídních důvěrníků v 16:15 hodin
25. 5. 2023
1. - 5. třídy: třídní schůzky od 17 hodin
6. - 9. třídy: konzultační odpoledne 16 - 17 hodin
Mimo uvedené termíny je možno chování a prospěch konzultovat během stanovených konzultačních
hodin po telefonické dohodě s příslušným vyučujícím.

Škola využívá systémy:
1) Škola online – známky a rozvrhy žáků, zprávy TU
https://www.skolaonline.cz/
2) ŠOP – Školní program – platba družiny, focení, kina, výletů, kurzů, sad sešitů, prac. sešitů atd.
Číslo účtu: 30015-2598039389/0800
Variabilní sym.: telefonní číslo zák. zástupce registrované v ŠOP
Specifický symbol: 60077093 (IČO školy)
Do poznámky pro příjemce zadejte jméno, příjmení a třídu žáka. Je nutné zadat variabilní i specifický
symbol, jinak nebude platba spárována k žákovi!
V tomto programu můžete také kontrolovat kredit na svačiny z automatů ZŠ (záložka SVAČINA).
Pro doplnění kreditu slouží následující bankovní účet: 385238/5500, VS telefon zákonného zástupce
registrovaný v ŠOP, SS: 60077093.
Po zápisu do 1. tříd (v dubnu) bude probíhat výběr do třídy se sportovním zaměřením pro školní rok
2023/2024. Výběr do 6. třídy se sportovním zaměřením proběhne v průběhu měsíce února a března
2023. Informace o těchto a dalších aktivitách pořádaných školou obdrží žáci průběžně ve třídách
na letáčcích a na informačních nástěnkách školy.
Prosím rodiče o dodržování zákazu vjezdu do prostoru před školní jídelnou!!! Je nutno respektovat
dopravní značení. Plocha za školní jídelnou je manipulační prostor, kam smí vjet pouze zásobování. Stejné
ustanovení platí pro vjezd na nádvoří školy. Prosím rodiče, aby tento režim dodržovali a nevjížděli
do prostorů, kde je zákaz vjezdu. Pokud tato ustanovení nebudou dodržována, bude škola volat policii.
Rodiče, kteří vozí své děti do školy automobilem, mohou pro odstavení vozidla a parkování využít buď
parkoviště v ulici V. Talicha, nebo vchod z ulice E. Rošického a plochu podél.
Areál školy je mimo provozní dobu uzavřen. Hlavní brána se zamyká v 17:00 hodin a odemyká se až druhý
den ráno. Areál školy včetně hřišť a prolézaček slouží potřebám školy, veřejnosti je vstup zakázán.

Plán akcí školy 2022/2023
Slavnostní otevření školní knihovny - 5. 10. 2022
Lampionový průvod 24.10.2022
Slavnosti slabikáře – listopad 2022
Vánoční tvůrčí dílny – prosinec 2022
Den otevřených dveří – prosinec 2022
Noc s Andersenem – duben 2023
Zápis do 1. tříd -13. – 14.4.2023
Zahradní slavnost – červen 2023
Loučení s deváťáky – červen 2023
Termíny, podrobnosti a další akce budou upřesněny v průběhu roku s přihlédnutím k aktuálním nařízením
vlády.

Telefonní linky do školy a přehled třídních učitelů:
Pro všechna telefonní čísla platí provolba 385 102 0xx (linka)
Ředitel školy
Mgr. M. Poláček
ZŘŠ 1.st.
Mgr. P. Činátl
ZŘŠ 2.st.
Mgr. V. Nesrovnalová
ZŘŠ 1. a 2.st pedagogika
Mgr. H Kretschmerová
mzdová účetní
Ing. H. Zítková
kancelář školy
Ing. Helena Vašová
ekonomka
H. Králová
školní jídelna
A. Brašničková
školník
M. Eichinger
zubní lékařka
MUDr. Jachnová
Výchovný poradce
Mgr. G. Růžičková
Speciální pedagog
Mgr. D. Plášilová
Netřídní učitelé
Mgr. S. Bláhová
Mgr. A. Pospíchal
Mgr. P. Wegenkittlová
Mgr. Z. Kándlová
Mgr. K. Nachlingerová
Mgr. T. Skolka
Mgr. V. Votrubová
Mgr. P. Rosenthalerová
Mgr. J. Havrdová
Mgr. F. Hřídel
Mgr. T. Hospodářská
Mgr. V. Ollé

385102020
Tř.
605151483 1. stupeň
385102015
1.A
606040268
1.B
385102017
1.C
606040265
1.D
385102032
2.A
606040269
2.B
2.C
385102012
2.D
385102011
3.A
603252374
3.B
3.C
385102014
3.D
601590208
4.A
385102024
4.B
385102033
4.C
739664033
4.D
5.A
385345406
5.B
5.C
385102028
5.D
2. stupeň
601590195
6.A
linka
6.B
26
6.C
18
6.D
18
7.A
31
7.B
27
7.C
13
7.D
27
8.A
27
8.B
34
8.C
25
8.D
21
9.A
26
9.B
9.C
9.D

třídní učitel

linka

Mgr. I. Nerudová
Mgr. M. Hoštičková
Mgr. J. Práznovská
Mgr. V. Studenovská
Mgr. H. Vítovcová
Mgr. L. Nikrmajerová
Mgr. M. Candrová
Mgr. M. Kolářová
Mgr. E. Dvořáková
Mgr. Z. Malinská
Mgr. M. Kovalovská
Mgr. M. Kačenová
Mgr. A. Štěpánková
Mgr. M. Kačányová
Mgr. A. Hornychová
Mgr. J. Bašarová
Mgr. J. Poláčková
Mgr. H. Řezníčková
Mgr. R. Smetanová
Mgr. D. Štacková

23
16
16
16
19
19
23
19
22
22
22
19
19
23
23
19
23
22
22
22

Mgr. P. Tůma
Mgr. Z. Bureš
Mgr. V. Holá
Mgr. E. Jindrová
Mgr. J. Bucharová
Mgr. S. Čekič
Mgr. J. Scháněl
Mgr. I. Vyroubalová
Mgr. T. Fábera
Mgr. D. Boudová
Mgr. I. Gaislerová
Mgr. A. Peštová
Mgr. K. Dvořáková
Mgr. L. Hrušková
Mgr. J. Louda
Mgr. J. Havrdová

13
18
21
26
18
21
34
31
18
21
25
21
27
31
21
34

Doufám, že Vám tento leták poskytl všechny základní informace. Rád přijmu další náměty k jeho
doplnění. Průběžné informace jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách školy. Zároveň se
na všechny rodiče obracím s prosbou o pomoc škole při zajišťování aktivit žáků a činnosti školy (materiální
pomoc, sponzorské dary, vedení kroužků, apod.)
Mgr. Miroslav Poláček - ředitel školy

