
Školní zpravodaj 
 

pro školní rok 2020/2021 
 

 
 

 

Adresa a kontakty školy: 
 

Základní škola a Mateřská škola Strážek,  

příspěvková organizace 

Strážek 27, 592 53 

počet dětí MŠ 36, počet žáků ZŠ 90 

 
 

Ředitelka školy: 731 107 933 

Sborovna II. stupně: 733 718 735 

Zařízení péče: 739 251 369  (6:30–7:25) 

Sborovna I. stupně 739 251 369 (7:25–11:00)  
Školní družina: 739 251 369 (11:00–16:00) 

Mateřská škola: 733 520 641 
 

e-mail: zs.strazek@seznam.cz 

Webové stránky: 

www.zs-msstrazek.cz 
 

 

 

Motto: 

„S radostí a respektem pro budoucnost.“  

 

 

Personální obsazení: 

 

Ředitelka školy:          Mgr. Anna Knoflíčková 

Výchovný poradce:  Mgr. Anna Knoflíčková     

Školní metodik prevence: Mgr. Eva Kolářová 

Kariérový poradce, vedoucí metodik 1. st.: 

 Mgr. Zdeněk Pokorný 

Vedoucí metodik 2. st. : Mgr. Monika Šoustarová 

Základní škola: 

Třídní učitelé: 

1. ročník   Mgr. Jana Konečná 

2. a 3. ročník  Mgr. Kateřina Ondřejková 

4. ročník   Mgr. Jaroslava Zelinková 

5. ročník    Mgr. Zdeněk Pokorný 

6. ročník    Mgr. Jana Konečná 

7. ročník  Mgr. Ilona Pličková 

8. ročník, Mgr. Lucie Špačková 

9. ročník    Mgr. Zora Prokopová 

Asistent pedagoga: 

 Jitka Exlová ve 3. ročníku 

     Ing. Jana Sotirovová v 5. ročníku 

 Vendula Dobešová v 6. ročníku 

 

Učitel náboženství: Ing.,Mgr.,Bc. Tomáš Mahel 

 

Od 1. 9. 2020 školní asistentka ZŠ Ing. Jana 

Sotirovová  

Od 1. 10. 2020 školní asistentka MŠ Vendula 

Dobešová 

Školní družina:  

 Ivana Červinková, DiS. - vychovatelka 

 

 

Zařízení péče o žáky 1. stupně:  

 Lenka Popelková (6:25–7:25 a 15:00–16:00)     

 pečovatelka 

Mateřská škola:  

 Mgr. Božena Suchánková–vedoucí učitelka 

 Eva Pišínová–učitelka 

 Martina Milušková–učitelka  

 Barbora Čechová–učitelka 

 Vendula Dobešová–školní asistentka 

 

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: Zdenka Kadlecová, účetní kancelář 

Ing. Hany Němcové       

 

Organizace školního roku 2020/2021 

Podzimní prázdniny: 29. října 2020–30. října 2020  

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2020–3. ledna 2021 

Pololetní prázdniny: 29. ledna 2021  

Jarní prázdniny: 1. února 2021–7. února 2021  

Velikonoční prázdniny: 1. dubna 2021 

Hlavní prázdniny: 1. července 2021–31. srpna 2021  

Školní rok 2021/2022 začíná 1. září 2021  

Třídní schůzky (společné setkání rodičů s tř. učitelem)  

26. listopadu 2020  

22. dubna 2021 

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


Konzultační hodiny učitelů ZŠ k  prospěchu a chování   

žáků (doporučujeme využívat individuálně dle potřeby) –  

jsou zveřejněny na webu školy. 

Zápis do 1. ročníku 8. dubna 2021 

Zápis do MŠ 5. května 2021 

  

Informace ze školní jídelny: 

Cena 1 obědu: do 6 let 20 Kč 

 7–10 let 23 Kč 

 11–14 let 26 Kč 

 15 a více let 27 Kč 

 zaměstnanci 31 Kč 

 cizí strávníci 60 Kč 

 

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

cizí strávníky od 10.30 do 11.10 hod. 

Odhlášení obědů je možné pouze 1 den předem do 

13.30 hod. osobně v kuchyni nebo telefonicky a SMS 

do 15.00 hod. 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. 
Po dobu mimořádných opatření vzhledem ke COVID - 

19 nebude provádět hostinskou činnost, tj. vaření a 
pořádání hostin a oslav. 

 

Školní družina: 

Provozní doba:  denně 11.00–15.00 
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 ve třídách s malým 

počtem žáků a moderním vybavením 

 propojenost vzdělávání od mateřské školy až 

po 9. ročník v jedné budově 

 rozvrhy sestavené podle jízdních řádů 

autobusů  

 školní elektronickou agendu EduPage, IT 

techniku pro distanční vzdělávání 

 vzdělávání s využitím nástrojů Office 365, 

Teams, Forms 

 podílet se na chodu školy prostřednictvím 

školního parlamentu 

 systematickou výuku anglického jazyka od 1. 

r. do 9.r. jedním učitelem  

  třídy ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, kroužek 

Art – výuka hry na dechové nástroje, klavír, nauka 

 učebnu zařízení péče vybavenou herními a 

relaxačními prvky 

 přírodní zahradu s venkovní učebnou, 

technickou dílnu a Oranžové hřiště v areálu  

 časopis „Školní drby aneb víme vše“ 

 společné akce 1. a 2. stupně ZŠ s dětmi MŠ 

 aktivity ve spolupráci se Spolkem rodičů  

 možnost zažít úspěch v soutěžích, 

olympiádách  

 

Přehled kroužků (poplatek 150,- za měsíc) 

 Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 

 Prakticky a hravě s němčinou  (pro 6.–9. r.) 

 Sportuj ve škole (pro žáky školní družiny) 

Pokračující projekty: 

 „Ovoce a mléko do škol“ „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“ 

 Podpora pracovní flexibility - rodičů 1. Stupně 

 Sportuj ve škole (kroužek)  

Nové projekty: 

 Vzdělávací akce hrazené z projektu MAP II 

rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad 

Pernštejnem – pro žáky 1. a 2. stupně a MŠ 

 Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ 

Strážek II (financováni školní asistenti)  

 Příměstský tábor pro žáky 1. stupně ZŠ v roce 

2021, rodiče hradí dětem jen oběd 

 Projekt EduSTEM, Interreg Rakousko – ČR,  

kroužek němčiny 

 Obnova základní infrastruktury kmenových 

učeben 2. stupně ZŠ, Program rozvoje venkova, 

SZIF 

 

Na naší škole vyučujeme podle těchto vzdělávacích 

programů: 
 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

(ŠVP ZV), od 1. 9. 2016, má 4 dodatky 

 

Knihovna pro žáky a veřejnost 

ve čtvrtek 12.00–14.00 hod pro školní děti 

                14.00–16.00 pro veřejnost 

 

 

Na správě školy se podílí školská rada a aktivity 

školy podporuje Spolek rodičů.   


