
Školní zpravodaj 
 

pro školní rok 2017/2018 
 

 

 
 

 

 

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 – školní družina: 739 251 369 
 

e-mail: zs.strazek@seznam.cz 
 

web:  www.zs-msstrazek.cz 
 

(zde jsou Vám v průběhu celého školního roku 

k dispozici aktuální informace o dění na naší škole) 

 

Motto: „ Budujeme školu, která připraví 

žáka pro uplatnění v běžném životě, do 

které budou žáci, učitelé i rodiče rádi 

chodit.“ 

Personální obsazení školy: 
 

Ředitelka školy:          Mgr. Anna Knoflíčková 

Výchovný poradce a školní metodik prevence:  

    Mgr. Jaroslava Zelinková     

Základní škola: 
 

Třídní učitelé: 

1., 2., 3. ročník    Mgr. Martina Saxová 

4. a 5. ročník  Mgr. Jana Zítková 

6. ročník     Mgr. Jaroslava Zelinková 

7. ročník, 8. SP Mgr. Jaroslava Zelinková 

8. ročník Mgr. Ilona Pličková 

9. ročník     Mgr. Ilona Pličková 

SP – obor vzdělávání ZŠ speciální 
 

 

Další vyučující:  Mgr. Zdenka Horká 

 Mgr. Lucie Christianová – vyučující 1. r 

 Mgr. Nikola Peterová 

 Mgr. Zora Prokopová 

 Bc. Zdeněk Pokorný 
 

Asistent pedagoga: Mgr. Zdenka Horká 

       Ivana Červinková, Dis. 
 

Učitel náboženství: jáhen Mgr. Ladislav Kinc  
 

Mateřská škola: Bc. Kateřina Dvořáčková – vedoucí 

  učitelka, 

    Eva Pišínová – učitelka, 

    Ivana Červinková, Dis. – učitelka 

    Jitka Exlová – asistent pedagoga 

Od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 školní asistentka ZŠ a MŠ: 

Monika Hloušková 
 

 

Vychovatelka ŠD: Mgr. Dana Habánová, od 25. 9. 2017 

zastupuje Mgr. Adriana Petríkovičová 
 

Provozní zaměstnanci: 

Uklízečky: Božena Koukolová, Blanka Horká 

Školnice-uklízečka: Marie Pokorná  

 Vedoucí školní jídelny: Petra Janová 

Kuchařky: Dana Červinková, Marta Dvořáčková 

Pradlena: Dana Červinková 

Školník-údržbář: Jiří Knoflíček 

Organizace školního roku 2017/2018: 
 

Podzimní prázdniny: 26. října 2017 – 27. října 2017          

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2017 – 2. ledna 2018 

Pololetní prázdniny: 2. února 2018  

Jarní prázdniny: 26. února 2018 – 4. března 2018  

Velikonoční prázdniny: 29. března 2018 – 30. března 2018  

Hlavní prázdniny: 3. července 2018 – 31. srpna 2018  

Školní rok 2018/2019 začíná 3. září 2018  

 

Třídní schůzky 23. listopadu 2017   

  26. dubna 2018 

Zápis do 1. ročníku 11. dubna 2018  

Informace ze školního stravování: 
 

Cena 1 obědu: do 6 let 15 Kč 

 7 – 10 let 18 Kč 

 11 – 14 let 20 Kč 

 15 a více let 21 Kč 

 zaměstnanci 25 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 hotově ve školní jídelně - vždy mezi 12. a 15. 

dnem v měsíci.   
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Školní družina: 
 

Provozní doba:  denně 11.05 - 15.30 

Poplatek za měsíc pro žáky: 

- přihlášeni na čtyři nebo pět dnů v týdnu - 50  Kč 

- přihlášeni na méně než čtyři dny v týdnu - 25  Kč 

 

Nabídka volitelných předmětů v letošním roce: 
 

6. - 7. ročník Cvičení z českého jazyka 

8. - 9. ročník Cvičení z matematiky 

 

Našim žákům nabízíme: 
 

 individualizaci výuky v malých skupinách 

 vlastní časopis „Školní drby aneb víme vše“ 

 moderní materiální a technické vybavení 

 školní elektronickou agendu iŠkola 

 podílet se na chodu školy prostřednictvím 

školního parlamentu 

 výuku anglického jazyka již od 1. ročníku  

 kulturní vyžití žáků – divadlo, besedy 

 vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 doučovací skupiny zdarma 

 pozitivní vztahy se ZUŠ Bystřice nad 

Pernštejnem – výuka hry na dechové nástroje, klavír, 

hudební nauka 

 koutky ve třídách prvního stupně 

 prodloužení doby ŠD do 15:30 

 dohled nad žáky od 6:30 

 Oranžové hřiště v areálu školy 

 podporu manuální zručnosti žáků – dílna, 

zahrada 

 program prevence rizikového chování 

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

 soutěže 

 

Přehled kroužků 

 Aj pro nejmenší – MŠ 

 Dramatický 

 Příprava na přijímací zkoušky 

 Sportovní hry 

 Technický kroužek (Merkur, dílna) 

 Fyzika nás baví 

Naše škola je certifikovaná značkou RODIČE VÍTÁNI.  

 

Nové projekty: 

 „Ovoce a mléko do škol“ – pro všechny žáky školy 

 „Skutečně zdravá škola“ – změna stravovacích 

návyků 

 „Škola pro demokracii“ 
 „Nenech to být“ – elektronická schránka důvěry 

Pokračujeme: 

 „Les ve škole – Škola v lese“, „Studánka pod 

Jemnicí“, „Přírodní zahrada“ 

 „Let’s speak together IV.“ – rodilý mluvčí v Aj 

  „Podpora polytechnické výchovy“- modernizace 

dílny 

 Moderní formy výuky 

Připravujeme: 

Modernizace odborných učeben 

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 13.30 – 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 je stanovena od 6.30 do 15.30 hodin.  

Měsíční úplata je nastavena na 150 Kč pro děti s celodenní 

docházkou. 

Kapacita naší MŠ je 32 dětí. K 1. 9. 2017 je přihlášeno 31 dětí. 

Jedno místo je stále volné. Předběžně přijímáme děti 

povinně předškolní. Dle volné kapacity přijímáme děti již od 

2let. 

Jsme dvoutřídní MŠ. Do I. třídy MYŠEK je přihlášeno 17 dětí 

různého věku (od 2 do 4,5 let) pod vedením paní učitelky Evy 

Pišínové a do třídy II. SOVIČKY dochází 14 starších dětí (od 

4,5 do 7 let), shromažďují se zde děti plnící povinné předškolní 

vzdělávání. Sovičky jsou pod vedením Bc. Kateřiny 

Dvořáčkové. V obou dvou třídách dále průběžně působí třetí 

učitelka Ivana Červinková, DiS. , školní asistent Monika 

Hloušková a asistent pedagoga Jitka Exlová. 

Vzdělávací záměr MŠ vychází z  RVP PV a dalších platných 

předpisů a norem. Začleňujeme inkluzivní vzdělávání, 

připravujeme děti na vstup do základní školy a upevňujeme 

sebeobslužné a hygienické návyky u dětí od dvou do tří let. 

Pracujeme podle ŠVP PV pod názvem „SOVIČKY A MYŠKY 

OBJEVUJÍ KRÁSU SVĚTA s platnou verzí od 1. 9. 2017. 

 

Zajímavosti naší mateřské školy:  

 zaměřujeme se na logopedickou prevenci 

 začleňujeme adaptační program 

 nabízíme konzultační hodiny 

 spolupracujeme s MUDr. Kaletovou v rámci prevence 

proti zubnímu kazu 

 spolupracujeme s okolními mateřskými školami 

 připravujeme odpolední společné akce pro rodiče a 

děti 

 nabízíme nadstandartní placené aktivity – např. 

Edukačně stimulační skupiny pro předškoláky, 

Sportovní hry, Flétnička, Aj pro nejmenší 

 připravujeme návštěvu do Divadla Radosti v Brně 

 realizujeme plavání v bazénu 

 zápis na šk. rok 2018/2019 je stanoven na 3. 5. 2018 

   


