
Školní zpravodaj 
 

pro školní rok 2018/2019 
 

 
 

 

Adresa a kontakty školy: 
 

Základní škola a Mateřská škola Strážek,  

příspěvková organizace 

Strážek 27, 592 53 
 

Mobil – ředitelka školy: 731 107 933 

Mobil – sborovna II. stupně: 733 718 735 

Mobil – sborovna I. stupně: 739 251 369 

od 7:00 do 11:00 

Mobil – školní družina: 739 251 369 

od 11:00 do 16:00  

Mobil – mateřská škola: 733 520 641 
 

e-mail: zs.strazek@seznam.cz 

Od 1. 9. 2018 nové webové stránky: 

www.zs-msstrazek.cz 
 

 

Motto: „Budujeme školu, která připraví 

žáka pro uplatnění v běžném životě, do 

které budou žáci, učitelé i rodiče rádi 

chodit.“ 

Personální obsazení: 

 

Ředitelka školy:          Mgr. Anna Knoflíčková 

Výchovný poradce:  Mgr. Jaroslava Zelinková     

Školní metodik prevence: Mgr. Monika Šoustarová 

 

Základní škola: 

Třídní učitelé: 

1. ročník   Mgr. Jana Zítková 

2. a 3. ročník  Mgr. Lucie Christianová 

4. a 5. ročník   Mgr. Zdeněk Pokorný 

6. ročník    Mgr. Ilona Pličková 

7. ročník  Mgr. Jaroslava Zelinková 

8. ročník, 9. SP Mgr. Jaroslava Zelinková 

9. ročník     Mgr. Ilona Pličková 

SP – obor vzdělávání ZŠ speciální 

 

Další vyučující: 

 Mgr. Zdenka Horká 

 Mgr. Lucie Špačková 

 Mgr. Monika Šoustarová 

 Mgr. Zora Prokopová 

 

Asistent pedagoga: 

  Jitka Exlová v 1. ročníku 

  Veronika Veselá ve 3. ročníku 

  Mgr. Zdenka Horká ve 4. ročníku 

  Vendula Dobešová v 8. ročníku 

 

Učitel náboženství: jáhen Mgr. Ladislav Kinc  

 

Od 1. 9. 2018 školní asistentka ZŠ Jitka Exlová  

Od 1. 10. 2018 školní asistentka ŠD a MŠ Vendula 

Dobešová 

 

Školní družina:  

 Ivana Červinková, DiS. - vychovatelka 

Zařízení péče o žáky 1. stupně:  

 Mgr. Zdenka Horká (6:30 – 7:30) - pečovatelka 

 Ivana Červinková, DiS. (15:00-16:00) - pečovatelka 

Mateřská škola:  

 Bc. Kateřina Dvořáčková – vedoucí učitelka 

 Eva Pišínová – učitelka 

 Mgr. Božena Suchánková – učitelka 

 Barbora Čechová – zástup  

Provozní zaměstnanci: 

Uklízečky: Božena Koukolová, Blanka Horká 

Školnice-uklízečka: Marie Pokorná  

 Vedoucí školní jídelny: Petra Janová 

Kuchařky: Dana Červinková, Marta Dvořáčková 

Pradlena: Blanka Horká 

Zpracování účetnictví: účetní kancelář Ing. Hany 

Němcové       

E-mail: nemcova.ucto@centrum.cz 

Zpracování mezd: účetní kancelář Evy Bláhové 

 

Organizace školního roku 2018/2019: 

Podzimní prázdniny: 29. října 2018 – 30. října 2018  

Vánoční prázdniny: 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019 

Pololetní prázdniny: 1. února 2019  

Jarní prázdniny: 4. března 2019 – 10. března 2019  

Velikonoční prázdniny: 18. dubna 2019 

Hlavní prázdniny: 29. června 2019 – 1. září 2019  

Školní rok 2019/2020 začíná 2. září 2019  

 

Třídní schůzky 22. listopadu 2018   

  25. dubna 2019 

mailto:zs.strazek@seznam.cz
http://www.zs-msstrazek.cz/


Zápis do 1. ročníku středa 3. dubna 2018  

Informace ze školní jídelny: 

Cena 1 obědu: do 6 let 17 Kč 

 7 – 10 let 20 Kč 

 11 – 14 let 23 Kč 

 15 a více let 24 Kč 

 zaměstnanci 28 Kč 

 cizí strávníci 60 Kč 

 

Případné změny cen obědů budou včas nahlášeny.                    

Výdejní doba pro žáky je od 11.10 do 13.00 hod, pro 

cizí strávníky od 10.30 do 11.15 hod. Odhlášení obědů 

je možné pouze 24 hodin předem na tel: 604 725 965, 

oběd pro nemocné dítě je možné 1. den odebrat domů. 

Za ostatní neodhlášené obědy bude účtována plná cena 

obědu, tj. včetně ostatních nákladů ve výši 29 Kč. 

Obědy se platí zálohově na účet školy do 15. dne 

každého měsíce. 

NOVĚ: 

Nabízíme pořádání menších oslav a hostin v prostorách 

školní jídelny s kapacitou max. 50 osob. 

Režijní náklady k zajištění pohoštění činí 600,- Kč 

Mzdové náklady na 1 pracovníka 100,- Kč / 1 hod. 

 

Školní družina: 

 

Provozní doba:  denně 11.05 - 15.00 

Poplatek za měsíc pro žáky je 50 Kč  

 

Zařízení péče pro děti 1. stupně: - bez poplatku 

Provozní doba denně   6:30 – 7:30 

  15:00 – 16:00 

 

Nabídka volitelných předmětů v letošním roce: 

6. - 7. ročník Etická výchova 

8. - 9. ročník Cvičení z matematiky 

Našim žákům nabízíme: 

 individualizaci výuky v malých skupinách 

 vlastní časopis „Školní drby aneb víme vše“ 

 moderní vybavení učeben (počítačová 

učebna, jazyková učebna, přírodovědná učebna, 

školní dílna) 

 školu v centru obce u autobusové zastávky 

 školní elektronickou agendu iŠkola 

 podílet se na chodu školy prostřednictvím 

školního parlamentu 

 výuku anglického jazyka již od 1. ročníku  

 kulturní vyžití žáků – divadlo, exkurze 

 vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 přípravu na jednotnou přijímací zkoušku 

 doučovací skupiny zdarma 

 třídy ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem – výuka 

hry na dechové nástroje, klavír, nauka 

 prostorné učebny a koutky ve třídách prvního 

stupně 

 přírodní zahradu a Oranžové hřiště v areálu  

 program prevence rizikového chování 

 společné akce I. a II. stupně ZŠ s dětmi MŠ 

 tvořivé dílny a aktivity ve spolupráci se 

Spolkem rodičů  

 zapojení nadaných žáků do soutěží, olympiád 

 

Přehled kroužků 

 Dramatický 

 Pěvecký 

 Technický kroužek (Merkur, dílna) 

 Fyzika nás baví 

 Logohrátky 

 Taneční  

 

Pokračující projekty: 

 „Ovoce a mléko do škol“ – pro všechny žáky 

školy 

 „Skutečně zdravá škola“ – změna stravovacích 

návyků 

 „Škola pro demokracii“ 

 „Rodiče vítáni“ 

 „Nenech to být“ – elektronická schránka důvěry 

 „Les ve škole – Škola v lese“ 

 „Studánka pod Jemnicí“, 

 „Přírodní zahrada“ 

 

Nové projekty: 

 „Výuka anglického jazyka v tandemu“ – rodilý 

mluvčí David Fraser a od ledna 2019 v německém 

jazyku - Irmgard Sima (1x za měsíc) 

 Vzdělávací akce hrazené z projektu MAP II 

rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad 

Pernštejnem – exkurze pro žáky 1. a 2. stupně 

 Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ 

Strážek 

 Podpora pracovní flexibility rodičů žáků  

Na naší škole vyučujeme podle těchto vzdělávacích 

programů: 

 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

(ŠVP ZV), od 1. 9. 2016 

 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

– upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním 

postižením (ŠVP ZV – LMP), od 1. 9. 2007 (platné 

pro žáky 2. stupně) 

 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 

základní škola speciální (ŠVP ZŠS) 

Knihovna pro žáky a veřejnost 

ve čtvrtek 13.00 – 15.00 hod 

spolupráce s knihovnou ve Žďáře nad Sázavou 

 

Na správě školy se podílí školská rada a aktivity 

školy podporuje Spolek rodičů.   



Mateřská škola: 

Provozní doba mateřské školy: od 6.30 do 15.30  

Telefonní kontakt – 733 520 641 

Škola je certifikovaná značkou RODIČE 

VÍTÁNI 

Kapacita naší MŠ je v roce 2018/2019 33 dětí. 

Přednostně přijímáme děti s povinností 

předškolního vzdělávání. Dle volné kapacity 

přijímáme děti již od 2 let. 

K 15. dni ve stávajícím měsíci vybíráme úplatu 

za předškolní vzdělávání. Měsíční úplata je 

nastavena na 150 Kč pro děti s celodenní 

docházkou. U dětí s povinností předškolního 

vzdělávání je vzdělávání ze zákona bezplatné. 

Jsme dvoutřídní mateřská škola. 

Do I. třídy MYŠEK dochází děti různého věku 

zpravidla od 2, 5 do 4, 5 let.  

Do třídy II. SOVIČKY dochází 14 nejstarších 

dětí zpravidla od 4,5 do 6 (7)let. V II. třídě se 

vzdělávají děti plnící povinné předškolní 

vzdělávání. 

V MŠ pracují 3 učitelky a školní asistent. 

V obou třídách se věnujeme logopedické 

prevenci. Prevenci zajišťují učitelky s kurzem 

pro logopedické asistenty, spolupracují s SPC 

Březejc. Tento školní rok do MŠ pravidelně 

přijíždí klinický logoped: ,,Logohrátky“ pro děti 

a jejich rodiče.  

Zabýváme se přípravou dětí na další 

vzdělávání podle individuálních možností  

jedince. U nejmladších dětí upevňujeme 

sebeobslužné a hygienické návyky. 

Začleňujeme inkluzivní vzdělávání. Pozornost 

věnujeme zdravé výživě, prevenci proti 

bolavým zoubkům, potřebě chránit naši 

planetu a své zdraví. Aktivně spolupracujeme 

se základní školou. Pro předškolní děti 

realizujeme celoroční projekt se zaměřením na 

rozvoj funkčních pregramotností a adaptaci na 

prostředí základní školy, které je již tradičně 

realizováno návštěvami v prvním ročníku ZŠ.  

Pracujeme podle tematických celků a bloků, 

které vytváříme podle ŠVP PV pod názvem 

„SOVIČKY A MYŠKY OBJEVUJÍ KRÁSU 

SVĚTA“ s platnou verzí od 1. 9. 2018. 

Vzdělávací záměr MŠ vychází z  RVP PV a 

dalších platných předpisů a norem. 

Zajímavosti naší mateřské školy:  

 zaměřujeme se na logopedickou prevenci 

 začleňujeme adaptační program 

 nabízíme konzultační hodiny 

 spolupracujeme s paní zubařkou a dalšími 

odborníky 

 nabízíme konzultace s klinickým logopedem 

 spolupracujeme s okolními mateřskými 

školami 

 připravujeme se Spolkem rodičů odpolední 

společné akce pro rodiče a děti 

 nabízíme nadstandartní placené aktivity – 

např. Edukačně stimulační skupiny pro 

předškoláky, Taneční kroužek, Angličtina pro 

předškoláky 

 


