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Základní škola 750 žáků
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Fax: 516 446 381 /202
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ŠD Komenského 516 446 381/206
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Školní klub 375  žáků 516 446 381
Mateřská škola 115  žáků
MŠ Jilemnického 75 dětí 516 446 485 msadamov3@seznam.cz
MŠ Komenského 50 dětí 515 531 192 1msadamov@tiscali.cz
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Nový školní rok na základní škole

Činnost školy i  v letošním školním roce  vychází ze strategické koncepce školy,  školního 
vzdělávacího programu Hrou k vědění  a programu Podpory zdraví ve škole. Vzdělání a 
výchova  je  zaměřena  na   rozvoj   výpočetní  techniky  a  environmentální  výchovy.   Je 
poskytován prostor pro potřeby a další rozvoj žáků s vývojovými poruchami učení a jejich 
začlenění do vzdělávacího procesu školy.   Talentovaným a nadaným žákům je vytvářena 
možnost k jejich optimálnímu rozvoji.  Škola se také zaměřuje na rozvoj  tělovýchovných  a 
sportovní  aktivit,  zejména  kolektivních  sportů  jako  je   kopaná,  malá  kopaná,  košíková, 
floorbal  a  stolní  tenis.   V neposlední  řadě  směřuje  k podpoře  technických  a  praktických 
dovedností.

          Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou 
je připravit takové podnětné prostředí, aby každý jedinec mohl plně rozvinout svůj potenciál 
podle svých schopností a možností, vytvořit pozitivní vztah žáků ke škole, otevřít ji životu a 
zaměřit  se  na  přípravu  do  života,  položit  základy  celoživotnímu  vzdělávání.  Vzdělávací 
metody  školy  podporují  u  žáků  samostatnost,  tvořivost,  vzájemnou  toleranci  a  úctu, 
komunikační dovednosti,  které učí  žáka, jak se učit.  Škola podporuje fyzické i  psychické 
zdraví a vytváří podmínky využití volného času v zájmových aktivitách.
V souvislosti  se zkvalitněním výchovně vzdělávacího procesu bude využíváno  projektové 
vyučování, kooperativní a činnostní učení. 
Výuka bude probíhat v 15  kmenových třídách  a v   odborných učebnách ( dvě počítačové 
učebny,  jazyková učebna, učebna českého jazyka s knihovnou, učebna chemie a fyziky, 
učebna  přírodopisu,  učebna  dějepisu  a  zeměpisu,  učebna  hudební  výchovy,   učebna 
výtvarné  výchovy  ,  dílna  pro  praktické  činnosti  a  cvičný  byt  .   Součástí  školy  jsou  dvě 
tělocvičny  a   promítací  síň  pro  sto  osob.   Zřízena  byla  relaxační  místnost  pro  práci 
speciálního pedagoga.
Oddělení  školní  družiny využívají  pro  svoji  činnost  vlastní  místnosti   a  dále  prostory  ZŠ 
(tělocvičny,  promítací  síň,  výtvarná  dílna).  Školní  klub  umožňuje  žákům druhého  stupně 
rozvíjet své nadání a zájmy v tématických blocích a zájmových kroužcích.  Vedle školy je 
venkovní  kombinované  hřiště  vhodné zejména pro míčové hry (malá kopaná,  odbíjená, 
košíková). 
Škola bude i v letošním roce rozvíjet i činnost doplňkovou, která vymezuje  zřizovací listina. 
Jedná se o přípravu obědů pro cizí  strávníky a pronájem místností.  Finanční  prostředky 
získané z doplňkové činnosti budou využívány na krytí potřeb neinvestičního charakteru a 
rozvoj této činnosti.
Vzdělávací proces základní školy bude vycházet  ze Školního vzdělávacího programu pro 
základní  vzdělávání  Hrou  k vědění.  Dále  bude  škola  plnit  úkoly  vyplývající   z programu 
Podpora zdraví ve škole.
Základní  školu navštěvuje  v   tomto školním roce  268 žáků,  kteří   se  budou   učit  v  15 
třídách.  Školní  družina má tři  oddělení.   Školní klub bude poskytovat možnost uplatnit 
zájmové činnosti žáků v  kroužcích. 
Školní   stravování   budou poskytovat   čtyři   školní   jídelny,  dvě v základní  škole  a  dvě 
v mateřské škole. 
Na elokovaném pracovišti  jsou umístěny 4 třídy a dvě oddělení školní družiny a jedna školní 
kuchyně s jídelnou. 
Mateřská škola má pět oddělení která jsou umístěna ve dvou budovách. Do předškolního 
vzdělávání bude  zařazeno 125 dětí
Ve  škole  pracuje  36 zaměstnanců  v základní  škole,  17  zaměstnanců  v mateřské  škole. 
V pedagogickém procesu  je  zapojeno  34 pedagogických pracovníků ,  z toho 22 učitelů 
základní školy, 9 učitelek mateřské školy a 3 vychovatelky školní družiny. Ve čtyřech školních 
jídelnách pracuje 11 zaměstnanců  a  o správu budov pečují čtyři školníci a tři uklizečky. 
Administrativu vyřizuje jedna pracovnice. Ekonomickou oblast zajišťuje účetní.



Zkvalitnění vzdělávání  na ZŠ a MŠ Adamov
EU peníze školám
Škola podala projektovou žádost v rámci nové oblasti podpory  OP VK 1.4 s názvem Zlepšení 
podmínek pro vzdělávání na základních školách. Jejím smyslem je podpořit rozvoj oblastí, 
které se dlouhodobě ukazují jako problematické v rámci vzdělávání na základních školách 
v ČR.. Projekt pod názvem Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ a MŠ Adamov byl dne 30. 8. 2010 
pod jednacím  číslem 19032/210-46 schválen a škola získala  1 469 370,00 Kč na rozvoj 
vzdělávání. 

Realizaci projektu jsme zahájili 9. 9. 2010 a do projektu bude škola zapojena 30 měsíců. Za 
tuto dobu budou mít všichni žáci školy i převážná většina pedagogů prospěch z toho, že se 
zúčastní jednotlivých klíčových aktivit. Po zvážení možností a potřeb  školy bylo  rozhodnuto 
podpořit následující oblasti: 

1) I/1  Individualizace  výuky  pro  zvýšení  efektivity  rozvoje  čtenářské  a  informační 
gramotnosti žáků základní školy, 

2) IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti 
žáků základní školy

3) VII/3 zapojení školního speciální pedagoga do procesu inkluzivního vzdělávání žáků 
SVP

4) I/2  Inovace  a  zkvalitnění  výuky  směřující  k rozvoji  čtenářské  a  informační 
gramotnosti

5) II/2  Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

6) V/5 Inovace a zkvalitnění výuky přírodních věd

7) II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

8) V/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující 
k rozvoji  přírodovědné gramotnosti  žáků základních škol  a  k individualizaci  výuky 
v této oblasti.

Prostřednictvím projektu bude škola realizovat řadu cílů stanovených školním vzdělávacím 
programem Hrou k vědění. Využitím metod umožňujících  individuální přístup k schopnostem 
jednotlivých žáků v rámci individualizace výuky budou žáci lépe motivováni   k dosažení 
kvalitnějších výsledků v průběhu procesu vzdělávání. 

Pedagogové  budou podpořeni v oblasti  vytváření metodických materiálů, kde uplatní své 
dobré nápady. Tyto materiály budou následně  aktivizovat práci žáků ve škole. Škola bude 
také vybavena novými moderními pomůckami a ICT zařízením, které bude sloužit k naplnění 
výstupů  jednotlivých  šablon,  motivaci  žáků  a  vzbuzení  jejich  zájmu  o  vzdělávání  a 
celoživotní učení.



 V Adamově  10. 9. 2010

                                                                                            Mgr. Jana Burianová
 ředitelka školy

Vnitřní režim školy:

1. Vyučování začíná  v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu 
nesmí  začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení 
vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Tyto údaje mají žáci 
zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí nejpozději do 17 hodin. Vyučovací 
hodina  trvá  45  minut.   Rámcový  vzdělávací  program  školy  může  pro  žáky  se 
speciálními  vzdělávacími  potřebami  stanovit  odlišnou  délku  vyučovací  hodiny.  V 
odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je 
odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům.

2. Školní budova se pro žáky otevírá v 7.40 hodin dopoledne (žákům je umožněn 
vstup do budovy nejméně 20 minut  před začátkem dopoledního vyučování)  a 15 
minut před začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují  žáci  do školy 
pouze na vyzvání  zaměstnanců školy,  kteří  nad nimi  zajišťují  pedagogický dozor. 
Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled 
dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá.    

3.Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací 
hodině  se  zařazuje  přestávka  v  délce  20  minut  .  Přestávka  mezi  dopoledním a 
odpoledním vyučováním trvá 50 minut  .

4. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v 
šatnách a skříňkách - ihned odcházejí do učeben. V šatnách a v blízkosti skříněk se 
nezdržují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen 
pouze se svolením vyučujícího.      

5. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku 
přestávek  pedagog  pověřeným  vedením  akce  podle  charakteru  činnosti  a  s 
přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 

6. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, 
pedagogickými  i  nepedagogickými.  Zaměstnance,  který  není  pedagogickým 
pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit 
pouze pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

7. Nejvyšší počet žáků ve třídě je obecně 30. 

8. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze dělit třídy 
na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat 
třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního 
roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle 
charakteru činnosti  žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu 
zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.

9. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet 
žáků ve skupině 24.



10. Škola (školské zařízení) při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a 
při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, 
žáků a studentů a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku 
sociálně patologických jevů.

11. Škola (školské zařízení) zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí,  žáků  při 
vzdělávání  a  s  ním  přímo  souvisejících  činnostech  a  při  poskytování  školských 
služeb a poskytuje žákům  nezbytné informace k zajištění bezpečnosti  a ochrany 
zdraví.

12. Škola vede evidenci úrazů dětí a žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v 
odstavci 11, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 

13. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. 

14. Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7.00 do 17.00 hodin. Úřední hodiny 
sekretářky jsou vyznačeny u vstupu do kanceláře školy (podatelny), pracovní doba 
školníka je uvedena na jeho kanceláři.      

15. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména 
organizačních a technických, vyhlásit  pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním 
roce.

16. Za pobyt žáka ve školní družině platí zástupci žáka poplatek. Výši úplaty stanoví 
ředitel  školy  ve  směrnici  pro  činnost  školní  družiny  a  zveřejňuje  na  veřejně 
přístupném místě.  Poplatek je  splatný předem – žák může být  zapsán do školní 
družiny až po úhradě poplatku. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě 
dětí,  žáků  nebo  studentů  se  sociálním  znevýhodněním,  rozhoduje  ředitel  školy, 
podrobnosti jsou opět uvedeny ve směrnici pro činnost školní družiny.

Organizace výuky:

Vzdělávací program Hrou k vědění
Volitelné předměty Výpočetní technika

Sportovní hry 
Domácí nauky

 2.VP Cvičení z matematiky
Cvičení z českého jazyka

Vybavenost školy:

•15 tříd pro pravidelné vyučování  (1. stupeň 9 tříd, 2. stupeň 6 tříd)
• 3 oddělení školní družiny, školní klub 
• 2 tělocvičny, hřiště
• 2 školní jídelny
• školní pozemek
•odborné pracovny: 

učebna chemie a fyziky učebna přírodopisu             
učebna hudební výchovy učebna výtvarné výchovy 
2 učebny výpočetní techniky promítací síň



učebna cizích jazyků  školní knihovna , učebna literární výchovy 
učebna zeměpisu a dějepisu cvičný byt
učebna technických prací relaxační místnost, speciální pedagog 
 Organizace školního roku

        
Personální obsazení

    Funkce Jméno
Ředitelka školy          Mgr. Jana Burianová
Zástupkyně ředitelky Mgr. Jaroslava Šmerdová
Vedoucí učitelka ZŠ Ronovská Mgr. Soňa Karásková
Zástupkyně ředitelky pro MŠ Hana Marková
vedoucí učitelka MŠ Komenského 6 Ivana Kosinová
Výchovný  poradce PaedDr. Dalimila Hodaňová
Metodik PPDZ – I.st. ZŠ Mgr. Ilona Martochová
Metodik PPDZ – II.st. ZŠ Mgr. Ilona Šturchová
Koordinátor ITC Mgr. Jana Horáčková
Koordinátor EV Lenka Dohová
Koordinátor ŠVP Mgr. Stanislav Tůma
Speciální pedagog Mgr. Olga Tůmová

Třída Třídní učitelka
I.A Mgr. Soňa Karásková
I.B Mgr. Helena Ličková
II.A Mgr. Hana Žáčková
II.B Mgr. Ilona Martochová
III. A Mgr. Věra Rutová
IV.A Mgr. Světlana Baborská
IV.B Bc. Hana Doleželová
V.A Mgr. Jiří Kratochvíl
V.B Mgr. Monika Nejezchlebová
VI.A Martina Burianová
VII.A Mgr. Ilona Šturchová
VII.B Mgr. Jana Horáčková
VIII.A Mgr. Radek Cupák
IX.A Mgr. Stanislav Tůma
IX.B Mgr. Dobruše Janotová

Učitelé bez třídnictví PaedDr. Dalimila Hodaňová
Antonín Kašpárek
Mgr. Aleš Spurný
Lenka Dohová
Mgr. Olga Tůmová

Školní družina
I. oddělení Dana Špicarová
II. oddělení Hana Lébišová
III. odělení Edita Kuběnová

Správní zaměstnanci:
 Účetní Stanislava Hofmannová
 Sekretářka Alena Formánková
 Vedoucí školník Josef Toman
 Školník Dagmar Hrubá



 Uklizečky Pavla Beníšková, Miroslav  Hrubý 

Školní jídelna  :
Vedoucí školního stravování  Radka Janíčková, Helena Rozsypalová
Vedoucí kuchařky Eva Dáňová, Jana Procházková
kuchaři/ky Robert Hloušek, Martina Řezníková

Zájmové vzdělávání:                  
Název kroužku Vedoucí kroužku
Dyslektický Věra Rutová
Dyslektický – 2.st. Olga Tůmová
Dyslektický Hana Doleželová
Logopedický Světlana Baborská
Logopedický Ilona Martochová
Školní klub:
Publicistický Dalimila Hodaňová
Dopravní Radek Cupák
Sportovní Antonín Kašpárek
Taneční Olga Tůmová
Cestovatelský Aleš Spurný
Angličtina Martina Burianová
Přírodovědný Lenka Dohová
Fyzikální Jaroslava Šmerdová
Šikovné ruce+keramika Ilona Martochová
Šikovné ruce Dana Špicarová
Pěvecký Jiří Kratochvíl
Kulturní Edita Kuběnová
Šikovné ruce Hana Lebišová
Počítače Jana Horáčková
Angličtina Hana Žáčková
Čtenářský Dobruše Janotová

Organizace vyučování:
Hodina Začátek Konec
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. 13.25 14.10
8. 14.20 15.05
9. 15.15 16.00



 Provoz školní družiny:

ZŠ Ronovská  Začátek Konec
Ranní provoz   6.00           7.40
Odpolední provoz 11.40      16. 00                             
ZŠ Komenského
Ranní provoz   6.00         7.40
Odpolední provoz 11.40     16.00  

                        
 
Rozvrh plaveckého výcviku:

I. kurz I. pololetí
2. a 3. ročník 13. 9. – 22. 11. 2010
2. kurz II. pololetí
2. a 3. ročník 21. 2. – 9. 5. 2011

             
              Lyžařský výcvik žáků 

Bude zabezpečen pro žáky sedmého a osmého  ročníku. Bližší informace budou žákům 
sděleny v průběhu měsíce října.
                    

Dopravní výchova

Ročník Termín
4. ročník 6. a 7. října 2010
4.ročník Duben 2011

 Organizace předškolního vzdělávání  MŠ:

Vzdělávací program
MŠ Komenského 6 Poznáváme barevný svět
MŠ Jilemnického 1 Vyplouváme do světa her, radosti a poznání



Výchovné poradenství

         Co pro Vás může výchovný poradce udělat?
• zajistit logopedickou depistáž v 1. ročníku (vady řeči a jejich náprava)
• zajistit vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (žáci se specifickými 

poruchami učení a chování, mimořádně nadaní žáci)
• zajistit individuální vzdělávací plány a učební plány pro integrované žáky
• zajistit  kontakt a spolupráci s PPP v Blansku (školní poradenský pracovník 

PhDr. J. Kuchařová dochází jednou měsíčně do školy - spolupráce s učiteli, 
žáky a jejich rodiči)

• zajistit odpovídající přístup pedagogů k žákům s výukovými a jinými obtížemi 
a k žákům nadaným (evidence žáků, doporučená opatření)

• zajistit činnost dyslektických kroužků a logopedické péče ve škole (spolupráce 
s dyslektickými a logopedickými asistentkami a speciálním pedagogem)

• zajistit přestup žáků na víceletá gymnázia po 5. ročníku (přihlášky)
• zajistit  testy  schopností  a  nadání  žáků  6.  ročníku  (vyhledávání  nadaných 

žáků)
• zajistit  testy  profesní  orientace pro žáky  8.  ročníku (pomoc při  volbě další 

vzdělávací cesty)
• zajistit  výuku  předmětu  pracovní  činnosti  –  člověk a  svět  práce  (kariérové 

poradenství)
• zajistit  exkurze  vycházejících  žáků  (Úřad  práce  v  Blansku  -  poradenské 

centrum, dny otevřených dveří SŠ a SOU, veletrh středních škol v Brně, burza 
středních škol v Blansku aj.)

• zajistit besedu rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol regionu 
(volba další vzdělávací cesty)

• zajistit  dostatek  informací  o  jednotlivých  středních  školách  pro  vycházející 
žáky (letáky, brožury,  Atlas škol,  přehled dnů otevřených dveří,  vývěsky ve 
třídách, informační základna na internetu, prezentace jednotlivých škol) 

• zajistit  veškeré  informace  o  průběhu  přijímacího  řízení  na  SŠ  a  jeho 
změnách(3 přihlášky, výstupní hodnocení, zápisní lístek)

• zajistit pomoc neumístěným žákům (odvolání, druhé a další kolo přijímacího 
řízení, přístup k internetu)

• zajistit statistiku úspěšnosti žáků v přijímacím řízení, 

Adresa: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04
Telefon: 516 446 381, kl. 201
Konzultační hodiny pro rodiče a žáky:
-v době třídních schůzek a v době konzultačních hodin

-kdykoliv po telefonické domluvě

PaedDr.  Dalimila  Hodaňová –  výchovná  poradkyně  v oblasti  profesní  orientace 
žáků, péče o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování, péče o 



talentované žáky

Primární prevence  sociálně patologických jevů

Cílem  primární  prevence  je  zvýšení  odolnosti  dětí  a  mládeže  vůči  negativním 
sociálně  patologickým jevům ve  společnosti,  minimalizovat  výskyt  těchto  jevů  ve 
škole a především vést děti k správným postojům a k správnému životnímu stylu.
Cílem našeho programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo 
neoddělitelnou součástí výuky a života školy.
Chtěli  bychom  ve  spolupráci  s rodiči  formovat  takovou  osobnost  dítěte,  která  je 
s ohledem na svůj věk schopná se orientovat v dané problematice, zkoumat ji, ptát 
se a dělat odpovídající rozhodnutí. Osobnosti, která si bude vážit svého zdraví, bude 
umět nakládat se svým volným časem a bude zvládat základní sociální dovednosti.
Každé dítě je jedinečné, proto je nutné analyzovat jedince, případně jeho konkrétní 
sociální  situaci.  Škola  věnuje významnou pozornost nejen dětem nadaným, ale i 
dětem s poruchami učení a chování a pomáhá jim k jejich kompenzaci, protože tato 
skupina  je  považována  za  velmi  ohroženou.  Poskytuje  volnočasové  aktivity  a 
programy, kde se mohou uplatnit všechny děti bez rozdílu.
Vytvoření pozitivního sociálního klimatu, to znamená vytvoření příjemného  prostředí 
vzájemné  komunikace  mezi  žáky,  mezi  učiteli  a  žáky,  učiteli  a  rodiči.  Chceme 
podnítit  zájem dětí o práci školy, posílit  jejich komunikační dovednosti,  schopnosti 
vytvářet přátelské vazby, zlepšovat jejich asertivní dovednosti a sebeovládání. Naučit 
je nenásilnému zvládání konfliktů, úzkosti a stresu. 

Za koordinaci  preventivních  aktivit  na  škole  odpovídá  metodik  primární  prevence 
jmenovaný  ředitelem  školy  (pro  1.  a  2.stupeň).  V  rámci  své  činnosti  připravuje 
Minimální preventivní program a jeho realizaci na škole. Na prvním stupni je pověřen 
koordinací  jeden  učitel,  který  spolupracuje  s koordinátorem.  O  programu  jsou 
informováni všichni učitelé, rodiče (při třídních schůzkách), žáci (v hodinách rodinné 
výchovy)  a  prostřednictvím   letáků  i  široká  veřejnost.  Třídní  učitelé  zařazují 
problematiku PPDZ do plánů tříd  a třídnických hodin, jednotliví vyučující doplňují 
tématické plány jednotlivých předmětů .
Koordinátor spolupracuje s výchovným poradcem, třídními učiteli, vychovatelkami ŠD 
a ŠK a ostatními pedagogy, dále s PPP Blansko  a dalšími odborníky, institucemi a 
organizacemi. 

Název odborníka Konzultační hodiny
Metodik primární prevence Denně   od             7.40      do    8.00
Výchovný poradce Denně   od             9.40     do   10.00
Školní psycholog Poslední úterý v měsíci

Dále dle potřeb a přání žáků, na základě domluvy      
Konzultační hodiny jsou přizpůsobeny potřebám a přáním žáků. Zájemci z řad rodičů 
mohou vyhledat  pomoc preventisty telefonicky,  ale  i  osobně na základě domluvy. 
Preventista má k dispozici kabinet. Součástí kabinetu prevence je dobře vybavená 
knihovna,  která  poskytuje  rodičům,  žákům a  pedagogům individuální  metodickou 
pomoc, videopořady, programy na PC. Provádí také terapeutickou intervenci.



  

Školní speciální pedagog
Působení  speciálního  pedagoga  přímo  na  škole  je  novým trendem v současném 
systému pedagogicko-psychologického poradenství. 

Náplň práce školního speciálního pedagoga vychází ze specifik naší základní školy. 
Jedna  ze  základních  podmínek  úspěchu  v poskytování  poradenských  služeb  na 
škole je právě schopnost reagovat na reálné potřeby školy. 

Školní speciální pedagog nabízí možnost  učitelům, žákům i jejich rodičům 
konzultovat některé problémy, které souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami 
žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na 
krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Školní speciální pedagog  pracuje v     těchto oblastech:  

• vyhledává  žáky  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  a  zařazuje  je  do 
speciálně pedagogické péče 

• vytyčuje hlavní problémy žáka, stanovuje individuální plán podpory 

• pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a se žáky nadanými 
individuálně i skupinově v rámci běžného vyučování 

• průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky s neprospěchem a vytváří předpoklady 
pro jeho snižování, hledá optimální vzdělávací cesty 

• vyhodnocuje  účinnost  realizovaných  intervenčních  činností,  dle  potřeby 
navrhuje a realizuje úpravy 

• radí  a  pomáhá  učitelům  při  aplikaci  speciálně  pedagogických  aspektů 
vzdělávání do školních vzdělávacích programů 

• v případě zájmu prohlubuje a zlepšuje spolupráci a komunikaci mezi školou a 
rodiči 

• integruje  poradenské  služby  poskytované  školou  se  službami 
specializovaných poradenských zařízení, zejm. PPP, SPC. 

• spolupracuje s celým týmem Školního poradenského pracoviště  

Na školního speciálního pedagoga se tedy mohou obracet učitelé školy, žáci i rodiče. 
Všechny  informace,  které  speciální  pedagog  při  své  práci  získá,  jsou  vázány 
profesionálním tajemstvím a jsou pouze pro potřebu speciálního pedagoga.

Při své práci se speciální pedagog řídí etickými normami své profese a je nezávislým 
odborníkem – není profesionálně podřízen ředitelství školy.

Školní speciální pedagog:     Mgr. Olga Tůmová               

Konzultační hodiny pro rodiče:   poslední úterý v měsíci v době třídních schůzek a 
konzultací, v jiný čas po telefonické domluvě



Kalendářní plán akcí školy na školní rok 2010/2011

  
ZÁŘÍ

Datum Název akce Odpovědnost
 3. 9. Pedagogická rada Vedení školy
 6. 9. Zahájení školního roku Vedení školy
10. – 19.9 Seznamovací pobyt  - Chorvatsko (V.ročník) Burianová
21.  9. Měsíční porada všichni
21.  9. Třídní schůzky - Komenského VŠ, TU
23.  9 Třídní schůzky - Ronovská VŠ, TU
24.  9. Evropský den jazyků - 26. 9. Burianová M.,Šturchová

Vyhlášení projektu k výzdobě školy Nejezchlebová
27.  9. Den české státnosti – 28. 9. Hodaňová

ŘÍJEN
Datum Název akce Odpovědnost
  1. 10. Mezinárodní den seniorů Karásková
  4. 10. Světový den zvířat Ličková
  4.- 8.10. Stonožkový týden Karásková, Šmerdová

Informatika  - soutěž Horáčková
  7. 10. Divadelní představení Hodaňová
12. 10. Návštěva Úřadu práce – 9.ročník Hodaňová
15. 10. Světový den výživy. Světový den chleba – 

16.10.
Dohová

19. 10. Měsíční porada všichni
19. 10. Konzultace - ZŠ Komenského, prezentace SŠ VŠ, TU
20. 10. Den stromu Martochová
21. 10. Konzultace - ZŠ Ronovská VŠ, TU
26. 10.        Rozhlasová relace - Den vzniku samostatného 

československého státu 28.10.
Hodaňová

27.-29.10. Podzimní prázdniny

LISTOPAD
Datum Název akce Odpovědnost
12. 11. Mezinárodní den nevidomých – 14. 11. Karásková
16. 11. Pedagogická rada TU, VŠ
16. 11. Rozhlasová relace - Den boje za svobodu a 

demokracii 17.11.
Hodaňová

23. 11. Den otevřených dveří, odpoledne s rodiči - 
Komenského             

všichni

23. 11. Konzultace -  Komenského TU, VŠ
25. 11. Den otevřených dveří, odpoledne s rodiči - 

Ronovská             
všichni



25. 11. Konzultace -  Ronovská

PROSINEC
Datum Název akce Odpovědnost
  3. 12. Mikulášská nadílka VŠ

Den lidských práv Šturchová
Školní kolo dějepisné olympiády Spurný

14. 12. Měsíční porada všichni
20. 12. Školní kolo olympiády z ČJ Janotová
22. 12. Běh do schodů Kašpárek, Baborská
22. 12. Vánoční dílny Karásková, Kratochvíl
22. 12 Vánoční besídky ( 4., 5.h.) TU
23.-31.12. Vánoční prázdniny 

LEDEN
Datum Název akce Odpovědnost
  3. 1. Den obnovy samostatného českého státu (1. 1.) Hodaňová
  3. 1. Zahájení školního vyučování po prázdninách
11. 1. Třídní schůzky – ZŠ Komenského TU, VŠ
13. 1. Třídní schůzky – ZŠ Ronovská TU, VŠ

Školní kolo olympiády M,Ch,Z   ved. PK
Návštěva dětí z MŠ Karásková, Ličková

25. 1. Pedagogická rada VŠ
19., 20.1. Zápis dětí se zvířátky do 1.ročníku TU 1.st., Karásková

Třídní kola recitační soutěže  uč. Čj
31. 1. Vydání pololetního vysvědčení VŠ, TU

ÚNOR
Datum Název akce Odpovědnost
 4. 2. Pololetní prázdniny

Sportovní den Kašpárek
Školní kolo Pythagoriády Tůma
Školní kolo olympiády  I, F, Bi Hor,Šm,Doh
Zájezd do Vídně – sídlo OSN Šturchová
Výtvarná soutěž Karásková, Ličková

16. 2. Divadelní představení Nejezchlebová
21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka (21.2.) Nejezchlebová
22. 2. Konzultace - Komenského TU, VŠ
24. 2. Konzultace - Ronovská TU, VŠ
25. 2. XII. školní ples VŠ, všichni



BŘEZEN
Datum Název akce Odpovědnost

Školní kolo recitační soutěže Nejezchlebová
Matematický klokan Tůma

14. - 20. 3. Jarní prázdniny
Školní kolo konverzační soutěže Aj Štu,Bur

22. 3. Den vody  Dohová
Veletrh pracovních míst Hodaňová

22. 3. Konzultace - Komenského TU, VŠ
24. 3. Konzultace - Ronovská TU, VŠ
30. 3. Setkání s poezií- okresní kolo recitační soutěže Hodaňová
21.-25.3. Slovinsko Horáčková, Cupák

Turnaj v halové kopané – XV. ročník Kašpárek

DUBEN
Datum Název akce Odpovědnost
 1.  4. Mezinárodní den dětské knihy  (2.4.) Doleželová
 7.  4. Světový den zdraví              Dohová

Zahraniční zájezd do Itálie Šturchová
12. 4. Pedagogická rada TU, VŠ
13. 4. Pasování čtenářů - Komenského Ličková
15. 4. Pasování čtenářů - Ronovská Karásková
20. 4. Den Země  (22. 4.) Spurný, Rutová

McDonald´s Cup Kašpárek
7 . okresní kolo ve vybíjené Kuběnová

21.-22. 4. Velikonoční prázdniny
Coca Cola Cup Kašpárek
Dopravní soutěž Cupák
Divadelní představení pro 1.st. Ličková

26. 4. Konzultace - Komenského TU, VŠ
28. 4. Konzultace - Ronovská TU, VŠ



KVĚTEN
Datum Název akce Odpovědnost
 7.  5. Den osvobození - státní svátek, rozhl. relace Hodaňová
11. 5. Květinový den Dohová
18. 5. Mezinárodní den muzeí TU

Dopravní hřiště TU 4.r.
24. 5. Den mléka - 24.5. Dohová
24. 5. Měsíční porada všichni
25. 5. Školní akademie - Kom Hodaňová, Tůmová
26. 5. Školní akademie - Ron Karásková
31. 5. Program  PPDZ (Světový den bez tabáku 31.5.) Martochová, 

Šturchová
Olympiáda žáků I. ročníků – Velké Opatovice Ličková ,Karásková
Návštěva dětí z MŠ Ličková ,Karásková
Úřad práce – 8.roč. TU 8. ročníků

ČERVEN
Datum Název akce Odpovědnost
 1. 6. Den dětí , pohádkový les a hřiště Burianová
 1. 6. Turnaj v kopané  - IV. ročník Kašpárek
 2. 6. Okresní kolo - bowling Tůma
 3. 6. Světový den životního prostředí ( 5.6.) Dohová
 7. 6. Třídní schůzky - Komenského TU,VŠ
 7. 6. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků - Kom. TU bud. 1.tříd
 9. 6. Třídní schůzky - Ronovská TU, VŠ
 9. 6. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků - Ron. TU bud. 1.tříd
6.- 8. 6. Malá maturita Šm, Spurný
20.-24. 6. Školní výlety TU
21. 6. Pedagogická rada klasifikační VŠ
29. 6. Slavnostní rozloučení s žáky 9. r. Šm, Tůma, Janotová
30. 6. Vydání vysvědčení VŠ, TU
30. 6. Pedagogická rada VŠ
       



Oznámení administrátora SMS brány:
Od 30.5. 2005 rodiče mohou se školou komunikovat také formou zasílání SMS zpráv. 
Jedná se především o omluvení absence dítěte ve škole 
(samozřejmě ji pak doplní o písemnou formu zápisem do žákovské knížky).
Zpráva musí být strukturovaná – musí vždy začínat klíčovým slovem školy
 ZSADAMOV 
např. ZSADAMOV_JMÉNO_TŘÍDA_DOBA NEPŘÍTOMNOSTI
(např. nemoc 14 dní atd.). 
Tuto zprávu rodiče odešlou na číslo dle jejich mobilního operátora:
Pro uživatele sítě  O2l na číslo 999 030
Pro uživatele sítě T-mobile na číslo 5 030
Pro uživatele sítě Vodafon na číslo 60 030
(cena 1 SMS dle tarifů operátora)

                                          
Pojištění žáků :

Žáci jsou pojištěni u Kooperativy. Pojistná smlouva se vztahuje na úrazy žáků ve 
škole a na ztráty v prostorách budov školy.

Stravování

Jídelny zabezpečují obědy:

-pro žáky   7 – 10 let v ceně 20,00 Kč 

-pro žáky 11 – 14 let v ceně 22,00 Kč 

-pro žáky 15 a více   v ceně 23,00 Kč
-    pro cizí strávníky      v ceně 45,00 Kč.

Úplata  za  zájmové  vzdělávání ve  školní  družině  činí  50,00  Kč/měsíc.  Úhrada 
trvalým příkazem  se provádí jednou ročně a to ve výši 500,00 Kč  do 15. září 2010. 
Vyúčtování proběhne v měsíci  červnu  2011.   Bližší  informace podá vychovatelka 
školní družiny . 

Úplata za předškolní vzdělávání  v mateřské škole činí  250,00 Kč/měsíc Úhrada 
trvalým příkazem  se provádí jednou měsíčně a to ve výši 250,00 Kč, vždy  do 15. 
dne v měsíci. Vyúčtování proběhne v měsíci lednu a červenci příslušného školního 
roku. Bližší informace podá vedoucí školního stravování  v MŠ.

Organizace školního roku 2010/2011
Dokument MŠMT č.j. 11 182/2009-20   



Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve všech základních 
školách,  středních  školách, základních  uměleckých  školách  a  konzervatořích  ve 
středu  1.  září  2010.  Vyučování  bude  v prvním  pololetí ukončeno  v pondělí  31. 
ledna  2011.  Období  školního  vyučování  ve  druhém  pololetí  bude  ukončeno  ve 
čtvrtek 30. června 2011. 

Podzimní  prázdniny připadnou  na  středu  27.  října  a  pátek  29.  října  2010.
Vánoční  prázdniny budou  zahájeny  ve  čtvrtek  23.  prosince  2010 a  skončí 
v neděli  2.  ledna  2011. Vyučování začne  v pondělí  3.  ledna  2011.
Jednodenní  pololetní  prázdniny připadnou  na  pátek  4.  února  2011.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 

  Termín   Okresy, obvody hl. města Prahy 

  7.2. - 13.2. 2011 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, 
Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek 

  14.2. - 20.2. 2011 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, 
Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, 
Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 

  21.2. - 27.2. 2011 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův 
Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, 
Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 

  28.2. -   6.3. 2011 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí 
nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, 
Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 

 7.3. -  13.3. 2011 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český 
Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí 
nad Orlicí, Ostrava-město 

 14.3. - 20.3. 2011 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, 
Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, 
Prostějov, Karviná 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna 2011.
Hlavní prázdniny budou trvat  od pátku 1. července 2011 do středy 31. srpna 
2011.
Období  školního vyučování  ve školním roce 2011/2012 začne  ve čtvrtek 1.  září 
2011. 
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