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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 2021/2022.  
 

Všichni doufáme, že začínající se školní rok bude běžným školním rokem, který žáci budou trávit ve škole – 
ve školních lavicích. Distanční výuka přinesla s sebou mnohé plusy - naučila žáky větší samostatnosti, 
zdokonalení se ve vyhledávání potřebných informací, plusem bylo jistě také získání nových poznatků a 
schopností při práci s moderními technologiemi. Ale… To podstatné nám všem chybělo. Kontakt žáka 
s učitelem a kontakt mezi dětmi navzájem. Ani sebelepší programy nenahradí výklad nové látky učitelem a 
následné procvičování při běžných hodinách přímo ve škole. A tak budeme doufat, že máme před sebou 
„normální“ školní rok.   
Největší změnu zažívají v těchto dnech ti nejmladší, prvňáčci. Přejeme jim úspěšné zvládnutí prvních dnů i 
celého školního roku. 
Úspěch přejeme i ostatním žákům, rodičům pak radost ze svých potomků . 
 

 
 
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. Helena Adámková  

    2. tř. Mgr. Hana Hráchová 

                                3.A tř.   Mgr. Hana Klímová   

                                 3.B tř.   Mgr. Hana Šebánková 

                                 4. tř. Mgr. Ilona Jačková 

                                 5. tř.   Mgr. Zdeňka Pešlová            

                                 6. tř.  Mgr. Michaela Vacíková       

                                7. tř.  Mgr. Marie Šípová  

                                 8. tř.   Ing. Edita Urbanová          

                                9. tř.  Mgr. Markéta Machová     

             Mgr. Marie Caisová 

       Mgr. Pavlína Hujdová 

       Mgr. Václav Kyznar 

         

Vychovatelé:               Bc. Zdeněk Švihel 

                                   Petr Pankratz 

                                       Andrea Labská 

 

Asistenti pedagoga:      Bc. Zdeněk Švihel 

                                      Bc. Radka Škopková 

   Andrea Labská 

   Mgr. Pavlína Hujdová 

 

Školní jídelna:           Jiřina Kornoušková  - vedoucí ŠJ, účetní 

                                   Štěpánka Levá  - vedoucí kuchařka 

                                        Radka Vacíková - kuchařka 

   Zuzana Sovová - kuchařka 

   Ivana Fojtů - kuchařka 

   Monika Šimková - kuchařka 

 

Školník:                      Karel Jelínek 

Úsek úklidu:               Eva Schwarzová, Martina Hanusová, Eva Jelínková  

 



Kontakty 

 

 Ředitelství:  

                   tel.   384 971 144, záznamník                      

                        e-mail:    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. U obou vchodů jsou  

nainstalovány kamery, díky kterým jsme zabezpečení 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.  

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

provozu. Tím, že zastavíte při vystupování vašich dětí mimo parkovací plochu, 

blokujete průjezd dalších aut/autobusu 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. Po 

návratu předkládá žák omluvenku – k tomuto účelu slouží výhradně Žákovský průkaz. Při podezřelých 

absencích 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 uvolňuje třídní učitel, na 
dobu delší pak 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.  

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

individuálních konzultacích. Své připomínky a náměty můžete sdělit jednotlivým učitelům prostřednictvím e-

mailu – adresy najdete na webových stránkách školy. 

 

 



Zájmové útvary 

V tomto školním roce budou žákům nabídnuty nejrůznější zájmové útvary. Jejich činnost byla v minulých 

měsících z důvodu epidemických opatření pozastavena. Tento rok nabízíme kroužky jazykové, sportovní, 

keramiku, programování… Novinkou je práce žáků  s 3D tiskárnami. S nabídkou žáky seznámí třídní učitelé v 

průběhu září (info na webových stránkách školy). Činnost kroužků bude zahájena začátkem října. Po 

vyučování mohou žáci využít rozmanitou nabídku činností v jednom ze tří oddělení školní družiny (platí pro 

žáky 1. stupně). Základům anglického jazyka se budou věnovat již děti v mateřské škole, a to pod vedením 

paní učitelky Machové. 

 

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 druhého 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. Některé další potřebné 

pomůcky financuje prvňáčkům škola ze svých finančních prostředků. 

 



 

             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, chceme navázat na výborné 

výsledky žáků v nejrůznějších znalostních olympiádách a soutěžích.  Úspěšní chceme být i v oblasti sportu, 

zdravotních a dopravních soutěžích. Pokud nám to situace dovolí, rádi představíme naše aktivity rodičovské 

veřejnosti při kulturně společenských akcích.  

Organizace školního roku 

Podzimní prázdniny :  27. a 29. 10. 2021 

Vánoční prázdniny :  23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 

Ukončení 1. pololetí :  31. 1. 2022 

Pololetní prázdniny :  4. 2. 2022 

Jarní prázdniny :   21. 2. - 27. 2. 2022 

Velikonoční prázdniny:   14. 4. 2022 

Ukončení 2. pololetí :  30. 6. 2022 

Hlavní prázdniny :  1. 7. - 31. 8. 2022 

Zápis do 1.tř. :  v termínu od 1. 4.- 30. 4. 2022 

Třídní schůzky a dny otevřených dveří:  4. 11. 2021,  13. 1. 2022,  21. 4. 2022, 9. 6. 2022 

Individuální návštěvy rodičů :  vždy po dohodě s vyučujícími 

Konzultační hodiny pro žáky :  budou stanoveny individuálně vyučujícími 

 

Ředitelský den : bude již tradičně věnován sportovnímu zápolení mezi žáky  

 Zdíkova, Stach, Vacova a Borové Lady.  

 

 

 

 



 

 
 

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 

Plánujeme tradiční lyžařský výcvik žáků. I pro žáky, kteří byli o tuto akci ochuzeni… 

 

Stavíme, opravujeme 
 

Uzavření školy pro žáky jsme využili k modernizaci tříd, učeben i technického zázemí. Největší akcí letních 

prázdnin byla další etapa modernizace školní jídelny. 

Vyměnili jsme několik podlahových krytin ve třídách, v hlavní budově jsme nechali nainstalovat nové dveře 

do všech tříd a učeben, některé prostory byly vymalovány, část nádvoří školy se díky projektovým financím a 

podpoře ze strany našeho zřizovatele proměnila ve venkovní učebnu – lavičky, stoly, vyvýšené záhony, 

zámková dlažba… Hlavní prázdninové práce proběhly ve školní jídelně. Odstraněny byly dřevěné obklady 

stěn, které v současné době zdobí obklady a omyvatelné nátěry. Modernizována byla také vstupní část 

v mimoškolním pavilonu a zázemí školní kuchyně. Součástí subjektu je také mateřská škola, kde rozsáhlou 

rekonstrukcí (PVC, koberce, malování stěn, výměna osvětlení, nová kuchyňská linka, spotřebiče, obložení 

umývárny…) prošlo oddělení MŠ ve středisku. 

Poděkování za náklonnost škole a za spolupráci patří našemu zřizovateli – Obci Zdíkov.  

 

 

 

 



 

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 

 

 



 

 
 

Manuál – provoz ZŠ a MŠ Zdíkov od 1. 9. 2021 
 

 
 
Každá osoba je povinna si při vstupu do školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty (žáci, 
zaměstnanci školy, třetí osoby) a použije připravený dezinfekční prostředek na ruce. Při výuce žáci roušku 
odkládají. V průběhu dne dbají žáci na zvýšenou hygienu. Ve všech třídách, učebnách, školní jídelně a 
tělocvičně jsou k dispozici dezinfekční prostředky. 
 
V případě, že ráno dítě vykazuje příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, horečka, dušnost, průjem…), 
nepošle ho zákonný zástupce do školy a kontaktuje telefonicky dětského lékaře. V případě, že výše 
uvedené příznaky bude žák vykazovat v průběhu vyučování, bude izolován v oddělené místnosti a 
kontaktován rodič dítěte. 
 
Pokud žák trpí alergickým či chronickým onemocněním s podobnými příznaky, jaké má infekční 
onemocnění, pak je mu umožněn vstup do školy pouze v případě doložení lékařské zprávy. 
 
Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků – a to 1., 6. a 9. září. Žáci 1. třídy se otestují     
2. září z důvodu slavnostního zahájení školní docházky. 
 
Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po 
dokončeném očkování, nebo po prodělaném onemocnění Covid 19 – do 180 dní od prvního pozitivního 
testu). Případně žák, který doloží výsledek negativního testu provedeného v odběrovém místě. 
 
Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínky použití ochrany 
dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole (rouška/respirátor musí mít filtrační účinnost alespoň 94%). 
Takový žák nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat, používá hygienické zařízení pouze pro tyto 
žáky, při konzumaci potravin a nápojů nepoužívá ochranný prostředek, musí sedět v lavici/u stolu 
s minimálním rozestupem 1,5 metru od ostatních strávníků. 
 
V případě pozitivního testu se testovaný žák neprodleně izoluje od ostatních osob do izolační místnosti a 
kontaktuje se zákonný zástupce. Zákonný zástupce je v takovém případě povinen informovat telefonicky 
nebo jiným dálkovým způsobem poskytovatele zdravotnických služeb – praktického lékaře a ten určí další 
postup. V případě, že následný RT - PCR test potvrdí pozitivitu infekce, je zákonný zástupce povinen 
neprodleně toto oznámit vedení školy.  
 
 
Vážení rodiče, výše uvedené pokyny vychází z aktuálního „Manuálu MŠMT“. Doufáme, že naše škola 
nebude muset řešit nějaké zásadní problémy a že výuka bude probíhat pokud možno v běžném režimu. 
 
 
 
 
 

                                                                     


