
 

 
       ZŠ a MŠ Prakšice 

 

INFORMAČNÍ LETÁK PRO RODIČE 

školní rok 2019/2020 

 

kontaktní údaje: 
Mgr. Marcela Chmelová, ředitelka školy 

  telefon: 572 672 250 
 reditel@zspraksice.cz 
 zspraksice@zspraksice.cz 

 
Mgr. Jana Kovaříková, zástupkyně ředitelky 

 telefon: 572 672 250 
zastupce@zspraksice.cz 

 zspraksice@zspraksice.cz 
 
Dana Marášková, vedoucí školní jídelny, účetní 

 telefon: 572 672 251, 728 173 550 
 ucetni@zspraksice.cz 

 
Bc. Ivana Michalčíková, vedoucí učitelka MŠ 

 telefon : 572 672 253, 777 226 175 
 michalcikova@zspraksice.cz 

 
 
webové stránky: 
www.zspraksice.cz 
 
datová schránka: 
r2q7gr 
 
 
 

Organizace školního roku 
zahájení školního roku: 2. září 2019 
podzimní prázdniny: 29. října – 30. října 2019 
vánoční prázdniny: 23. prosince  – 3. ledna 2020 
začátek vyučování: čtvrtek 6. ledna 2020 
pololetní prázdniny: 31. ledna 2020 
jarní prázdniny: 2. – 8. března 2020 
velikonoční prázdniny: 9. dubna 2020 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno 30. 
ledna 2020, ve druhém pololetí  30. června 2020. 
hlavní prázdniny   1. července 2020 – 31. srpna 2020 
Vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v 
pondělí 1. září 2020. 
 
Termíny třídních schůzek 
12. 9. 2019 plenární zasedání SRPŠ, úvodní schůzky 
14. 11. 2019 konzultační odpoledne 
24. 4. 2020 konzultační odpoledne 
Začátek vždy v 16:00 hod 
 
Každý čtvrtek je vyhrazen pro konzultační 
odpoledne od 14:00 do 15:30 hod. (po domluvě) 
 
Termíny pedagogických rad 
5. 9. 2019, 28. 11.2019, 23. 1. 2020, 18. 6. 2020 
 
Lyžařský kurz 
3. – 7. 2. 2020 
 
Zápis do 1. třídy 
čtvrtek 16. dubna 2020 
 
Schůzka s rodiči budoucích žáků 1. třídy 
čtvrtek 11. 6. 2020 
 
Nabídka zájmových kroužků 
Školní klub: 
Cvičení z ČJ 9, Cvičení z matematiky 9, Taneční, 
Myslivecký, Rybářský, Výtvarný, Rukodělný, 
Rukodělný a vaření, Sportovní hry, Dějepisný, 
Německá konverzace, Basketbal, Sportovní 

Školní družina: 
Zumba, Šikovné ručičky, Angličtina pro 1. tř., 
Sportovní 
Další kroužky: Judo, Basketbal 
  
Školní družina 
Znovu nabízíme provoz ranní družiny v době od 
6:30 hod do 7:30 hod  
Odpolední provoz školní družiny: 
- PO 11.40 –16.30 hod. (kroužek)  
- ÚT 11.40 – 16.30 hod. (kroužek)  
- ST  11.40 – 15.30 hod.  
- ČT  11.40 – 15.30 hod.  
- PÁ  11.40 -  15.20 hod.  
 
Pedagogičtí pracovníci školy 
třídní učitelé 
I. tř.:     Mgr. Alena Braunerová 
II. tř.:    Mgr. Mária Uherková 
III. tř.:   Mgr. Marie Vlková 
IV. tř.:   Mgr. Martina Běhůnková 
V. tř.:    Mgr. Daniela Chvílová 
VI. tř.:   Mgr. Monika Mahdalová 
VII. tř.:  Mgr. Ivo Frolec 
VIII. tř.: Mgr. Pavlína Gajdůšková 
IX. tř.:    Mgr. Martin Kutálek 
netřídní učitelé 
Mgr. Josef Bartoš  
Eveline J. P. Bartošová Zonnenberg  
vychovatelka školní družiny 
Bc. Martina Gajdošíková 
výchovná poradkyně 
Mgr. Pavlína Gajdůšková 
metodik prevence 
Mgr. Monika Mahdalová 
školní asistentka 
Marcela Bakalářová 
   
Organizace výuky 
Škola je otevřena od 6.30 hodin, vyučování začíná v 
7.50 hodin. Dobu mezi dopoledním a odpoledním 



vyučováním tráví žáci v určené učebně pod 
dohledem učitele. Mimořádné změny v rozvrhu jsou 
uvedeny v notýsku nebo žákovské knížce. 
 
Zvonění 
0. hod.    6:55 –   7:40 
1. hod.    7:50 –   8:35  
2. hod.    8:45 –   9:30 
3. hod.    9:50 -   10:35 
4. hod.   10:45 – 11:30 
5. hod.   11:40 – 12:25 
6. hod.   12:35 – 13:20 
Polední přestávka: 13:20 – 13:50 
7. hod.   13:50 – 14:35 
8. hod.   14:40 – 15:25 
9. hod.   15:30 -  16:15   
 
Výuka náboženství (nepovinný předmět): 
1. a 2. tř.:  pondělí  5. hodina (Mgr. M. Vlková) 
3. tř.:         pondělí 6. hodina (Mgr. J. Kapuš) 
4. a 5. tř.: čtvrtek 6. hodina (Mgr. M. Vlková) 
6. a 7. tř.: pondělí 7. hodina (Mgr. J. Kapuš)   
8. a 9. tř.: čtvrtek 7. hodina (Mgr. J. Kapuš) 
 
Školní jídelna 
Ke stravování se lze přihlásit v průběhu celého 
školního roku. Stravu je možné přihlásit nebo 
odhlásit denně do 7:00 hod. Způsob placení: v 
hotovosti - vybírá vedoucí školní jídelny vždy 1. 
týden v měsíci částku za uplynulý měsíc; inkasem z 
běžného účtu - termín inkasa je stanoven na 17. den 
měsíce, inkasuje se stravné za uplynulý měsíc. První 
den nepřítomnosti má žák nárok na odebírání stravy 
ze školní jídelny. Počínaje druhým dnem tento nárok 
ztrácí. Stravování je kontrolováno ČŠI srovnáním 
zápisu v třídní knize a odebranými obědy.    
Výše platby: žák do 10 let 26 Kč, 11 – 14 let 28 Kč, 15 
a více let 31 Kč za jeden oběd. Pokud žák z nějakého  
důvodu ve škole chybí a nebude odhlášen, rodiče 
zaplatí plnou cenu oběda (včetně provozních a 
mzdových nákladů). 

Školská rada 
Předsedou je pan Ing. Libor Mikel. Členové: Mgr. 
Marek Jenerál, Radim Karlík, Mgr. Jana Kovaříková, 
Mgr. Monika Mahdalová 
 
Zapojení do celoročních projektů 
Šablony, Ovoce do škol, Mléko do škol, Recyklohraní 
(sběr vyřazených baterií a elektrozařízení), Podpora 
výuky plavání, Obědy dětem, Sportuj ve škole, 
spolupráce s humanitárním hnutím Stonožka 
 
Celoškolní projekty v tomto roce 
září – sběr papíru  
listopad – Stonožkové dílny, Branný den 
duben – Den Země, sběr papíru a elektrozařízení 
červen – Den dětí, Sportovní den 
průběžně projekt k 70. výročí otevření školy; Žák 
třídy, Žák školy 
 
Zveme Vás na 
3. 12. - Stonožkové dílny (zdobení perníčků) 
6. 12. – setkání stonožkových dětí a přátel v chrámu   
             sv. Víta v Praze 
10. 12. - Stonožkové dílny (malování na  
               sklo, adventní věnce) 
18. 12. - Zpívání u stromečku s rodiči a prarodiči 
11. 1. -   Ples SRPŠ 
 
průběžně – akce školní družiny a školního klubu 
 
Očekáváme, nabízíme 

 zájem o výsledky vzdělávání a chování svého 
dítěte, průběžnou kontrolu žákovské knížky 

 nabízíme Vám vedení zájmových kroužků  
 uvítáme jakoukoliv formu sponzorství   

 
Uvolňování žáků z vyučování 
- nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy 
písemně, prostřednictvím omluvného listu 
v žákovské knížce (notýsku). Předem známá 
nepřítomnost se omlouvá na zvláštním formuláři 

nejpozději den předem. Při absenci žáka je nutno 
neprodleně, nejpozději však do tří dnů od začátku 
absence, informovat třídního učitele osobně, 
písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu 
absence žáka 
- lékařské vyšetření není důvodem k celodenní 
absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, 
dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.  
- žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k 
lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné 
pověřené osoby 
- žáci 1. stupně odcházejí v doprovodu rodičů nebo 
jimi pověřené osoby starší 18 let 
- předem známou nepřítomnost žáka je třeba 
omluvit před jejím začátkem. Na základě žádosti 
rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka 
z vyučování: 

 jedna vyučovací hodina – vyučující 
příslušného předmětu, 

 jeden den – třídní učitel, 
 více jak jeden den – třídní učitel na 

základě písemné žádosti rodičů, 
v případě nesouhlasu třídního 
učitele rozhoduje ředitelka školy 

 
Mobilní telefon  
- žák nemá dovoleno mít u sebe ani vypnutý. Mobil 
nosí žák do školy na vlastní nebezpečí – po příchodu 
do školy jej uzamkne do šatní skříňky. Při porušení 
tohoto bodu bude mobil odebrán, uschován 
v ředitelně, kde si jej rodiče osobně vyzvednou.  
 
Kde najdete potřebné dokumenty 
Základní školní dokumentace je k dispozici  na poličce 
u 2. třídy (vedle místnosti školníka) nebo k 
nahlédnutí na www.zspraksice.cz a u vedení školy. 


