
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY KOPŘIVNICE 
 �+� 556 821 457, 731 175 657 � zdislava@zdislava.net � www.zdislava.net 

 

Vážení rodiče, věnujte pozornost následujícím informacím pro školní rok 2011/12. 
 

 

Telefon:  1. stupeň: 739 002 739  2. stupeň: 731 604 032 
 

Ředitel školy   Pavel Janek   
Zástupce ředitele Miluše Goldová  Sekretářka Ludmila Havlásková 
Výchovný poradce Ivana Kociánová   Konzultace:   pondělí 14 – 15 hod. 
 

Třídní učitelé 
 

I. třída  Helena Obadalová  VI. třída   Jana Bernátková 
II. třída   Vladimíra Kupčíková  VII. třída  Martina Šrubařová 
III. t řída  Pavla Poláčková   VIII. třída Ivana Kociánová 
IV. třída  Radka Buzková   IX. třída  Lucie Tvarůžková 
V. třída   Miluše Goldová    
Další učitelé: Renata Kopecká, Bronislava Zátopková, Jan Žižlavský, Irena Skalická,  

Věra Paseková, P. Jiří Ramík 
Konzultační hodiny: všichni vyučující v úterý od 13:30 – 14:30, po domluvě kdykoliv. 
Rodiče se mohou zúčastnit vyučování, informovat se o prospěchu a chování dítěte v době 
třídních schůzek, konzultačních hodin, nebo po předchozí domluvě. Další návštěvy rodičů 
jsou možné před a po vyučování. Není dovoleno narušovat vyučování. 
      

Školní družina  Pavla Oujeská  Ludmila Bajerová  
 

Školní družina je otevřena od 6:15 – 7:45 a od 11:45 – 15:30. Z důvodu činnosti družiny 
umožňujeme žákům odchod ve 13:00, 14:00 a pak kdykoliv. Děti navštěvující ŠD zaplatí  
za pololetí 250,-Kč. V ceně je zahrnut pitný režim, materiál do ŠD na výtvarné výrobky atd. 
Peníze odevzdejte vychovatelce ŠD (1. pololetí do konce září, za 2. pololetí do konce ledna). 
O odchodu žáka v jinou dobu, než je uvedena v zápisním lístku, je nutno předem informovat 
písemně v deníčku školní družiny.  
      

Školní klub  Irena Skalická  
 

Školní klub zajišťuje aktivity 2. stupně mimo vyučování. Mezi činnosti patří kromě různě 
zaměřených kroužků také tématicky zaměřená klubová setkání, sportovní aktivity a práce na 
PC. Všichni žáci 2. stupně jsou  členy školního klubu, poplatek 20,- Kč zaplaťte tř. učitelce. 
 

Stravování  p. Pavlínová   tel.:  556  811 343 
     

 Obědy jsou přepravovány z jídelny ZŠ Milady Horákové. Tam je potřeba se ke 
stravování přihlásit, tamtéž se obědy v případě nemoci odhlašují do 8:00 telefonicky nebo  
na pavlinova@zsmilhor.cz. Obědy se platí převodem z účtu nebo složenkou. První den 
nemoci žáka si ještě rodiče mohou vyzvednout oběd v původní ceně. Každý další den nemoci 
je nutné obědy odhlásit či zaplatit nedotovanou cenu za oběd v plné výši. 
 
 

Přestávky ve vyučování     8:45  –  9:00   9:45 – 10:05  10:50 – 11:00  11:45 – 11:55 
   12:40 – 12:50  13:35  - 14:25 15:10-  15:20  
 

Šatny 
Žáci 1. třídy obdrží po zaplacení částky 40,- Kč u sekretářky klíč od své šatní skříňky. 

V případě ztráty klíče si žáci v kanceláři školy zakoupí nový v ceně 25,- Kč. 
 

Organizace školního roku  
 

Státní svátky    St 28.9. * Pá 28.10. * Čt 17.11.* Po 9. 4. 
Podzimní prázdniny   středa 26. 10. - čtvrtek 27. 10.  
Vánoční prázdniny   pátek 23. 12. -  pondělí  2. 1.   
Pololetní prázdniny   pátek 3. 2.  
Jarní prázdniny    pondělí 20. 2.- pátek 24. 2.  
Lyžařský výcvik 7. třída   neděle12. 2. – pátek 17. 2.  (cca 2500,- Kč) 
Velikonoční prázdniny   čtvrtek 5. 4. a pátek 6. 4. 
Předběžné termíny třídních schůzek:  20. 9.,  22. 11., 17. 4. 
 

Nepřítomnost žáka  
 

Každá nepřítomnost žáka ve škole musí být omluvena rodiči, a to písemně v žákovské 
knížce. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení. Předem 
známou jednodenní nepřítomnost schvaluje třídní učitel, delší než jeden den (rodinné 
důvody apod.) schvaluje ředitel školy na základě písemné žádosti. Náhlou nepřítomnost 
dítěte nahlaste třídnímu učiteli, a to v co nejkratším termínu, nejpozději druhý den nepřítomnosti.  

Úrazy a  ztráty 
     

V případě, že dojde k úrazu popř. ztrátě věcí v době vyučování, je žák povinen ihned 
tuto skutečnost nahlásit pedagogickému pracovníkovi. Pokud má rodič zájem o plnění 
pojistné události v případě úrazu, je zapotřebí nahlásit tuto skutečnost do dvou dnů od 
vzniku úrazu sekretářce školy. Škola nenese zodpovědnost za ztrátu věcí, které žák 
nepotřebuje při výuce. 
 

Pitný režim 
 

O velké přestávce bude dětem zajišťován čaj. Stanovená cena je 100,- Kč za pololetí. 
Děti si mohou zakoupit 2x týdně dotované ochucené mléko. Cena za pololetí je 160,- Kč. 
 

Finanční příspěvky na školní rok 
 

toaletní potřeby 40,- Kč  potřeby do Vv 180,- Kč  kopírování  100,-Kč  
 

Kroužky 
 

Termíny kroužků jsou orientační, při malém zájmu nebude činnost kroužku zahájena. 
Poplatky za kroužky vybírají vedoucí kroužků.  

 

Kroužky Vedoucí Určeno pro Den a čas  Cena za rok 
Keramický  Šrubařová 2.-5. třída Út 13-14 300,- Kč 
Řemesla Macíčková 1-5. třída Út 13-14 300,- Kč 
Počítače Skalická 4. a 5. třída Po 13-14 200,- Kč 
Sborový zpěv Obadalová 1.st. Po 13-14  2.st. Čt 14-15 100,- Kč 
Sportovní  Skalická 1-2. tř. Pá 13-14 3.-5. tř. Út 13-14 100,- Kč 
Anglická konverzace Kupčíková 1. třída Čt 5.vyuč. hod. 100,- Kč 
Anglická konverzace Skalická 2. třída Čt 5.vyuč. hod. 100,- Kč 
Sportovní-florbal  Skalická 2. stupeň  Čt 14 -15:30 100,- Kč 

Psaní na PC Bernátková 2. stupeň Čt 7-7:45 100,- Kč 
 

V Kopřivnici 1. 9. 2011 


