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... a jedeme dál ... 
 



ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  aa  MMaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  ZZddííkkoovv  

                                                                                                                                  

Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy, 

 
rádi bychom vás prostřednictvím následujících stránek informovali o aktualitách, které s sebou přináší 
začátek nového školního roku 2020/2021.  
 

Věříme, že si žáci volný čas prázdnin užili, odpočinuli si od každodenních povinností a těšili se na návrat mezi 
své kamarády. Minulý školní rok byl jiný v tom, že se museli část roku vzdělávat v domácím prostředí. Na základě 
pokynu MŠMT pokračujeme ve škole v hygienických opatřeních a budeme doufat, že vše společně 
zvládneme… 
 

 
 
I v letošním školním roce vyučujeme ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího plánu s názvem      

Škola pro život. Rádi bychom název tohoto programu naplnili především v propojení školní práce a 

běžného života. Podstatné dokumenty, novinky, informace z jednotlivých akcí a spoustu fotografií najdete 
na školních webových stránkách: 
 

 
 

www.zszdikov.cz 
 

 

 

Od 1. 1. 2006 se jmenujeme:      Základní škola a Mateřská škola Zdíkov                                              

Máme čtyři části:                          základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu                                                                                                                                                                                                                              

  

 

 

 



Pedagogičtí a provozní zaměstnanci 

 

Vedení školy:          Mgr. Zdeněk Kluibr, ředitel 

             Mgr. Jindřich Turek, zástupce ředitele 

   Učitelé:    

                             1. tř.  Mgr. Hana Hráchová  

    2A. tř. Mgr. Hana Klímová  

                                2B. tř.   Mgr. Hana Šebánková   

                                 3. tř.   Mgr. Helena Adámková 

                                 4. tř. Mgr. Zdeňka Pešlová 

                                 5. tř.   Mgr. Ilona Jačková            

                                 6. tř.  Mgr. Marie Šípová         

                                7. tř.  Ing. Edita Urbanová  

                                 8. tř.   Mgr. Markéta Machová           

                                9. tř.  Mgr. Michaela Vacíková       

             Mgr. Marie Caisová  

                                        Mgr. Roman Šebánek 

       Mgr. Pavlína Hujdová 

       Mgr. Věra Štěpánková 

       Mgr. Václav Kyznar 

         

Vychovatelé:               Bc. Zdeněk Švihel 

                                   Petr Pankratz 

                                       Bc. Radka Škopková 

 

Asistenti pedagoga:      Bc. Zdeněk Švihel 

                                      Bc. Radka Škopková 

   Petr Pankratz 

   Mgr. Pavlína Hujdová 

   Mgr. Marie Šípová 

 

Školní jídelna:           Jiřina Kornoušková  - vedoucí ŠJ, účetní 

                                   Štěpánka Levá  - vedoucí kuchařka 

                                        Radka Vacíková - kuchařka 

   Ivana Fojtů - kuchařka 

   Monika Šimková - kuchařka 

   Zuzana Sovová - kuchařka 

 

Školník:                      Karel Jelínek 

Úsek úklidu:               Eva Schwarzová, Martina Hanusová, Eva Jelínková  



Kontakty 

 

 Ředitelství:  

                   tel.   384 971 144, záznamník                      

                        emai:    zszdikov@seznam.cz              

  internet. stránky:   www.zszdikov.cz 

 

 Školní jídelna:  

                  tel.   384 971 172, záznamník  

 e-mail:  sjzdikov@seznam.cz       

 

 

Vstup do školy 

Hlavní i vedlejší vchod jsou zajištěny bezpečnostním systémem, který chrání prostory školy před 

„návštěvami“ nežádoucích osob. Vstup do školy je možný pouze díky bezpečnostnímu čipu, který žáci vlastní 

po celou dobu školní docházky. Stejný čip používají i k ovládání šatních skříněk. K oběma vchodům jsme 

nainstalovali kamery, díky kterým jsme bezpečnostní systém dále zdokonalili. 

  

 

 

 

 

 

mailto:zszdikov@seznam.cz
http://www.zszdikov.cz/


Řidiči, pozor!!! 

Opět žádáme rodiče – řidiče - o využívání parkovacích ploch pod školou. Svá auta často zanecháváte 

v prostoru otáčky či přímo u rampy, čímž můžete způsobit problém projíždějícímu autobusu i nepřehlednou 

situaci pro procházející děti. Upozorňujeme, že ve dnech 10. 9. a 11. 9. 2020 bude 

z důvodu konání tradiční pouti zřízena u školy dočasná autobusová zastávka pro 

většinu autobusů a provoz pro osobní automobily bude v daném prostoru omezen. 

Pokud již musíte Vaše děti vozit do školy autem, respektujte pravidla silničního 

provozu. Tím, že zastavíte při vystupování vašich dětí mimo parkovací plochy, blokujete průjezd dalších aut 

a opět vzniká pro děti nepřehledná situace. Nezajíždějte rovněž na travnatou plochu, o kterou se staráme a 

kterou nám mnohdy svými auty ničíte… 

 

 

 

Uvolňování a omlouvání žáků z vyučování 

 Zákonní zástupci mají následující povinnosti: v případě nepřítomnosti žáka ve škole bezprostředně oznámit 

důvod této nepřítomnosti (třídnímu učiteli, vedení školy). K tomu mohou využít zmíněné kontakty. V tomto 

školním roce budeme zavádět systém elektronických žákovských knížek a včas vás budeme informovat o 

způsobu omlouvání absencí. V případě podezřelých absencí si může třídní učitel vyžádat omluvení 

nepřítomnosti žáka lékařem. V případě neomluvených hodin se postupuje dle platné metodiky.   

 

Uvolnění z vyučování 
Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje vyučující příslušné hodiny, na jeden den až týden třídní učitel, na dobu 
delší uvolňuje ředitel školy na základě písemné žádosti.  

 

 

Výchovný poradce, poradce sociální prevence 

Jsme tu pro děti. Mohou se na nás obracet se svými problémy. Ve škole působí výchovná poradkyně paní 

Caisová a poradce sociální prevence paní Machová. Rádi vás vyslyší a pomohou řešit složité životní situace. 

Své problémy můžete sdělit i prostřednictvím schránky důvěry umístěné v 1. patře školního pavilonu. 

Rodičům jsou pedagogičtí pracovníci k dispozici při plánovaných třídních schůzkách, ale i při domluvených 

individuálních konzultacích. Své připomínky a náměty můžete sdělit v příslušné sekci webových stránek.  

 



 

Zájmové útvary 

Každý žák najde uplatnění svého zájmu v některém z mnoha kroužků, které na škole také tento rok  

nabídneme - od kroužků jazykových až po kroužky sportovní. S nabídkou žáky seznámí třídní učitel v 

průběhu září (info na webových stránkách školy). Činnost kroužků – pokud to epidemiologická situace dovolí 

- bude zahájena začátkem října. Po skončení vyučování mohou žáci využít rozmanitou nabídku činností 

v jednom ze tří oddělení školní družiny (platí pro žáky 1. stupně). Dále pokračujeme ve výuce německého 

jazyka na I. stupni. Získávání základů německého jazyka bude opět realizováno formou zájmového útvaru 

pro žáky 4. a 5. třídy.  

 

Knihovna 

V žákovské knihovně je k dispozici mnoho knih. Děti si mohou ve volném čase v knihovně číst, či vyhledávat 

potřebné informace.   

 

Výuka cizích jazyků 

Hlavní cizí jazyk – angličtinu - vyučujeme již od třetí třídy, ve všech třídách horního stupně se žáci věnují také 

jazyku německému, a to v šesté třídě 1 hodinu týdně, v sedmé a osmé dvě a v deváté tři hodiny týdně.  

 

Pitný režim 

Žáci mají k dispozici čaj ve školní jídelně od 11:40 hodin. Děti mohou využívat také nápojový automat. 

Vyučující paní Adámková a paní Hráchová zajišťují projekty Školní mléko a Ovoce do škol.  

 

Učebnice, sešity 

Učebnice dostávají žáci zdarma zapůjčeny na jeden rok. Pečují o ně tak, aby posloužily i dalším žákům v 

letech příštích. Sešity si opět mohou zakoupit v celých sadách za velkoobchodní ceny. Žáci 1. třídy dostávají 

od Obecního úřadu Zdíkov finanční příspěvek ve výši 2 000,-Kč - škola zajišťuje nákup pomůcek v hodnotě    

1 000,-Kč,  dalších 1 000,-Kč dostanou rodiče první den ve škole ve formě poukázky. 



 

 

             Připomínky, náměty 

S připomínkami ke škole, náměty a nápady se obracejte na třídní učitele a vedení školy. Spolupracujte s 

námi, řešme problémy včas, jsme vstřícní k řešení výchovně vzdělávacích problémů dětí.  

 

Úhrada poplatku za školní družinu 

Příslušná částka se vybírá vždy na celé pololetí najednou, tedy počátkem září a počátkem února.  

Ukažme, co je v nás 

Také letos budeme klást důraz na přípravu deváťáků na přijímací zkoušky, prozatím nesmí být organizovány 

žádné znalostní soutěže a olympiády – viz. Manuál MŠMT. 

Organizace školního roku 

Podzimní prázdniny :  29. a 30. 10. 2020 

Vánoční prázdniny :  23. 12. 2020 - 3. 1. 2021 

Ukončení 1. pololetí :  28. 1. 2021 

Pololetní prázdniny :  29. 1. 2021 

Jarní prázdniny :   8. 2. - 14. 2. 2021  

Velikonoční prázdniny:   1. 4. 2021 

Ukončení 2. pololetí :  30. 6. 2021 

Hlavní prázdniny :  1. 7. - 31. 8. 2021 

Zápis do 1.tř. :  v termínu od 1. 4.- 30. 4. 2021 

Třídní schůzky a dny otevřených dveří:  5. 11. 2020,  14. 1. 2021,  15. 4. 2021,  10. 6. 2021 

Individuální návštěvy rodičů :  vždy po dohodě s vyučujícími 

Konzultační hodiny pro žáky :  budou stanoveny individuálně vyučujícími 

 

Ředitelský den : dle potřeb školy a epidemiologické situace (v minulosti využito  

                                                                        např. z organizačních důvodů, organizování sportovních dnů…) 

 

 

 

 



 

 
 

Hodiny a přestávky 
 

Hodina Čas 

1.  8:00 – 8:45 

2. 8:55 – 9:40 

3.     10:00 – 10:45 

4.     10:55 – 11:40 

5.     11:50 – 12:35 

6.     12:45 – 13:30 

7. Polední přestávka 

8.     14:00 – 14:45 

  

Učíme se lyžovat 

V zimě snad budou dobré sněhové podmínky a proběhne tradiční lyžařský výcvik žáků 7. třídy. 

 

Stavíme, opravujeme 
 

Neustále se snažíme školu zkrášlovat a vylepšovat, aby se zde žáci cítili co nejlépe. Ani letos jsme nezaháleli 

a využili jsme na opravy a modernizaci nucené uzavření školy a také letní prázdniny. 

Proběhla výměna podlahové krytiny ve třídách: 1., 3., 4., 5., 6., 9. V loňském roce se ve třídách prvního 

stupně zřídily nové hygienické koutky, v tomto roce jsme novými obklady, umyvadly a zásobníky na mýdlo a 

papírové ručníky vybavili také třídy druhého stupně.  

Určitě oku neuniknou ani nové dveře do všech tříd, učeben a kabinetů prvého i druhého stupně.  

Podařilo se nám získat prostředky z projektu zaměřeného na školní zahrady a tak můžeme pro žáky 

nakoupit venkovní lavice, stoly, vyvýšené záhony, nové zahradní nářadí a spoustu dalších věcí. 

 Kromě uvedeného jsme vymalovali většinu tříd a jazykovou učebnu, opravovali židle, lavice, žaluzie… 

 

 

 

 



 

Školní jídelna 

Platba/úhrada stravného se provádí vždy předem, a to následovně: v případě platby inkasem se stržení za 

obědy realizuje vždy k dvacátému daného měsíce, a to na měsíc následující. V případě platby v hotovosti 

hraďte nejpozději do konce daného měsíce, a to na měsíc následující. 

Kritéria pro stanovení ceny surovin pro přípravu oběda jsou v závislosti na věku dítěte (vyhláška č.107/2005 

o školním stravování).  

Pokud je dítě nemocné a není odhlášeno, může si rodič první den odebrat oběd za dotovanou cenu. Další 

dny v nemoci si může obědy odebírat za plnou cenu. Obědy odhlašují vždy rodiče, a to den předem 

telefonicky, osobně nebo e-mailem u vedoucí ŠJ p. J. Kornouškové.   

Aktuální jídelníček najdete na: www.zszdikov.cz 
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9. třída – nová podlahová krytina a vymalované stěny 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nový hygienický koutek a dveře 

 

 

Učebna jazyků 



 

Jaké zásady musím ve škole dodržovat od 1. 9. 2020? 

 

 

Po vstupu do školy si desinfikuji ruce, případně si je co nejdříve umyji důkladně vodou a 

desinfekčním mýdlem. 

Pokud mi ráno není dobře a vykazuji příznaky infekčního onemocnění, nesmím jít do 

školy!!!!!!! 

Pokud mi není dobře v průběhu vyučování, oznámím toto třídnímu nebo vyučujícímu učiteli. 

Ten mne odvede ze třídy a zavolá mým rodičům, kteří pro mne přijedou a odvezou mne 

domů. 

Dodržuji zásady hygieny – především si často myji ruce. Pokud kýchám a kašlu, používám 

papírový kapesník. Ten hned vyhodím do koše a umyji si ruce. 

Před vstupem do školní jídelny si opět důkladně umyji ruce. Lžíci a příbor mi přinese 

dozorující osoba, která mi také naleje polévku. Pro hlavní jídlo si dojdu k výdejovému 

okénku sám a poté odnesu použité nádobí.  

V případě jakýchkoli nejasností se obrátím na třídního učitele, který mi vše rád vysvětlí. 

 

 

                         Společně to zvládneme... 

 
 

 


