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Vážení rodiče,  

      předkládáme Vám brožuru, ve které se k Vám dostávají základní informace. Doufáme, že 

přispějí k bezproblémovému zahájení školní docházky Vašeho dítěte. Další informace najdete 

také na našich webových stránkách (www.zsgvodnany.cz ). 

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat, rádi Vaše dotazy zodpovíme. 

        Mgr. Barbora Křížková Louženská 

 ředitelka školy 

 

Organizace prvního ročníku 

Učební plán 1. ročníku  20 vyučovacích hodin za týden 

 

Český jazyk                 9 hod. 

Matematika                 4 hod. 

Prvouka                 2 hod. 

Tělesná výchova    2 hod. 

Hudební výchova    1 hod 

Výtvarná výchova    1 hod 

Pracovní činnosti    1 hod 

 

Nabídku kroužků školní družiny obdržíte v září. 

 

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme celkem 5 prvních tříd: 

Třída  Budova/Ulice  Třídní učitelka 

1.A  Alešova ulice  Mgr. Chalupská Ingrid 

(telefon: 383 311 313, e-mail: ingrid.chalupska@zsgvodnany.cz) 

 

1.B  Alešova ulice  Mgr. Žežulková Tereza 

 (telefon: 383 311 313, e-mail: tereza.zezulkova@zsgvodnany.cz) 

 

1.C  Bavorovská ulice Mgr. Kalianková Jana 

 (telefon: 383 313 427, e-mail: jana.kaliankova@zsgvodnany.cz) 

 

1.D  Bavorovská ulice Mgr. Bečková Tereza  

(telefon: 383 313 426, e-mail: tereza.beckova@zsgvodnany.cz) 

 

1.E  Výstavní ulice  Mgr. Nováková Monika  

(telefon: 383 383 977, e-mail: monika.novakova@zsgvodnany.cz) 
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Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy 

• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou 
činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé 
chování.  

• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.  

• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a 
zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.  

• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti 
rozšiřujete i jeho slovní zásobu.  

• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové 
obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast 
posiluje citovou zralost dítěte.  

• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – 
výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.  

• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, 
prospěje i vám.  

• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, 
odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní 
každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká 
nového v době školní docházky.  

• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní 

společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve 

známém prostředí apod. 

 

DESATERO PRO PRVŇÁČKY 

• Dokážu uposlechnout pokynu dospělého, nemusí mi pokyn opakovat. 

• Znám svoje jméno a příjmení. Vím, jak se jmenují rodiče a kde bydlím. 

• Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z 
mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím na tkaničce uvázat mašličku. 

• Umím si uklidit své pracovní místo. 

• Dovedu správně držet tužku. 

• Poznám základní barvy. 

• Umím bezpečně zacházet s nůžkami. 

• Dovedu si připravit svačinku a zvládám základní hygienické návyky. 

• Dovedu poslouchat vyprávění se zájmem a v klidu. 

• Dokážu si sám uložit věci do školní tašky a podle pokynů připravit na stůl. 
 

DESATERO PRO RODIČE 

• Každý den kontroluji, jak mé dítě připravuje pomůcky na další den: několik ořezaných 
tužek, sešity a učebnice podle rozvrhu. 

• Každý den pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho 
přítomnosti, společně je ukládáme do tašky. 

• Školní pomůcky koupím podle pokynů třídní učitelky. Seznam základních věcí naleznu 



v této brožuře. 

• Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly, každý den ve stejnou 
dobu – děti v tomto věku potřebují rituály. 

• Příprava na vyučování probíhá v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo 
soustředit na svou práci. 

• V klidu si popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole (např. Co nového se dnes 
dozvědělo? Co příjemného prožilo? apod.), snažím se odpovědět na jeho dotazy. 

• O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si s dítětem 
vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím nenásilnou formou 
jeho rozumové vnímání. 

• Snažím se nastavit požadavky tak, aby dítě zvládlo svůj úkol co nejlépe a mohlo být 
pochváleno (např. slůvka prima, výborně, bezva). 

• Jsem součástí školy, nestojím mimo ni, zúčastňuji se akcí školy. Zvykám si na zcela 
samozřejmé návštěvy ve škole. 

• Před dítětem se nevyjadřuji negativně o dění ve škole, mám-li připomínky, konzultuji 
vše napřed s vyučujícími, jednám otevřeně. 

 

ABY MĚLO VAŠE DÍTĚ ŠKOLU RÁDO 

• Když prvňáček za pár dní řekne, že do školy už nepůjde, protože se mu tam vůbec nelíbí 
a další dny ráno přichází s tím, že ho něco moc bolí, máme se tím vážně zabývat? Máme 
ho nechat doma nebo vyrazit za paní učitelkou? 

• Hrozí nám, že uděláme dvě chyby. První spočívá v tom, že nezareagujeme včas na vážný 
problém nebo naopak přeženeme svoji reakci tam, kde o problém nejde. 

• Ve skutečnosti se obvykle nic neděje. Dítě si jen stýská nad ztrátou volnosti a problém 
brzy vymizí. Musíme si uvědomit, že prvňáček je citlivý na zdánlivé maličkosti.  

• Vyjádřete před dítětem pochopení pro situaci (to já moc dobře znám, když se člověku 
někam nechce). 

• Vyprávějte vlastní zkušenosti se školou nebo z práce. Neptejte se přímo, co se děje. 
Malé děti často neumějí zhodnotit situaci a nevědí, co přesně jim ve škole vadí. Raději 
počkejte až se dítě samo, spontánně rozhovoří. Někdy se dítě stydí nebo nevěří, že by 
mu rodiče mohli pomoci. Buďte proto trpěliví. Problémy nebagatelizujte a neřešte je 
mávnutím ruky. 

• Nikdy dítě nezesměšňujte a nehodnoťte situaci větami - to nic není, to se spraví, to se 
ti stane ještě tisíckrát. 

• Jestliže stesky dítěte neustávají, měli bychom se vypravit do školy a promluvit s paní 
učitelkou, sdělit jí informace o problému a požádat o radu. Současně se domluvte, co 
podniknete společně pro zlepšení situace.  

 

 

 

 

 



Školní poradenské pracoviště 

Služby ŠPP zabezpečují: 
- školní speciální pedagog 
- školní psycholog  
- výchovný poradce  
- školní metodik prevence 
- kariérový poradce 
 

BUDOVA V ALEŠOVĚ ULICI 
Školní speciální pedagog 
Mgr. Dagmar Konvičková 
budova v Alešově ulici, kabinet 1. stupně v přízemí 
mobil: 778 757 524 
e-mail: Dagmar.Konvickova@zsgvodnany.cz 
 
Školní speciální pedagog 
Mgr. Miluše Livečková 
budova v Alešově ulici, učebna č. 31 
e-mail: Miluse.Liveckova@zsgvodnany.cz 
 
Školní psycholog 
PhDr. et Mgr. Alexandra Kiml 
budova v Alešově ulici, Infocentrum 
mobil: 605 487 893 

e-mail: alexandra.kiml@zsgvodnany.cz 
 
Výchovný poradce 
Mgr. Alexandra Jedlisková 
telefon: 383 311 315 
e-mail: Alexandra.Jedliskova@zsgvodnany.cz 
 
Hlavní metodik prevence rizikového chování 
Mgr. Filip Marek 
telefon: 383 311 319 
e-mail: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 
 
Kariérový poradce 
Mgr. Vlastimil Šmidmajer 
telefon:  721 613 045 
email: Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 
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BUDOVA V BAVOROVSKÉ ULICI (pro budovy Bavorovská a Výstavní) 
Školní speciální pedagog 
Mgr. Dagmar Konvičková 
Budova Bavorovská, pavilon X, 1. patro 
mobil: 778 757 524 
e-mail: Dagmar.Konvickova@zsgvodnany.cz 
 
Školní speciální pedagog 
Mgr. Miluše Livečková 
Budova Bavorovská, pavilon X, 1. patro 
e-mail: Miluse.Liveckova@zsgvodnany.cz 
 
Školní psycholog 
PhDr. et Mgr. Alexandra Kiml 
Budova Bavorovská, pavilon X,  přízemí 
mobil: 605 487 893 

e-mail: alexandra.kiml@zsgvodnany.cz 

 
Výchovný poradce 
Mgr. Iva Vokatá 
pavilon 2. stupně, kabinet č. 9 
telefon:  383 313 424 
email:  Iva.Vokata@zsgvodnany.cz 

 
Hlavní metodik prevence rizikového chování 
Mgr. Dagmar Šmídová 

pavilon 2. stupně, kabinet č. 4 

telefon: 383 313 414 

e-mail: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz 

 

Kariérový poradce 
Mgr. Iva Vokatá 
pavilon 2. stupně, kabinet č. 9 
telefon:  383 313 424 
email:  Iva.Vokata@zsgvodnany.cz 
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Informace ze školní jídelny 

Školní jídelna pro budovu v Alešově ulici: 

Přihláška ke stravování bude rodičům rozdána na informační schůzce a je volně k dispozici ke 

stažení na webových stránkách školy. Přihlašovat se můžete osobně v kanceláři vedoucího školní 

jídelny do 30. června 2022 a dále o prázdninách v termínech, které budou upřesněny na webových 

stránkách školy.   

Kontakt: 383 311 312, lubos.popelka@zsgvodnany.cz   

 

Školní jídelna pro budovu v Bavorovské ulici: 

Přihlašovat se můžete osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny od 15. 8. 2022. Přihlášku 

vyplníte na místě nebo je k dispozici ke stažení na webových stránkách školy. V kanceláři 

vedoucí ŠJ dostanete také další informace o školním stravování. 

Kontakty:  383 313 420, 383 382 950   

 

Školní jídelna pro budovu ve Výstavní ulici: 

Přihlašovat se můžete osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny od 29. 8 2022. Přihlášku 
vyplníte na místě. Zde dostanete také další informace o školním stravování.  
Kontakt:  383 382 622 
 

 

 

Informace ze školní družiny 

Bližší informace k nahlášení a provozu školní družiny obdržíte v den zahájení školního roku 
1. 9. 2022.  

Provoz školní družiny 

Budova v Alešově ulici: 
ranní provoz:   6.00 – 7.40 hod. 
odpolední provoz:  po skončení vyučování do 16.30 hod. 
 

Budova v Bavorovské ulici: 
ranní provoz:   6.00 – 7.40 hod. 
odpolední provoz:  po skončení vyučování do 16.00 hod. 
 

Budova ve Výstavní ulici: 
ranní provoz:   6.00 – 7.40 hod. 
odpolední provoz:  po skončení vyučování do 16.00 hod. 
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Organizace školního roku 

• Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních 
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022. 

✓ Žáci z budovy v Alešově ulici se 1. 9. 2022 sejdou v 8:00 v budově školy 
v Alešově ulici. 

✓ Žáci z budovy v Bavorovské ulici a Výstavní ulici se 1. 9.2022 sejdou v 8:00 
před budovou v Bavorovské ulici. 

 

• Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.  
• Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. 

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.  
• Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.  
• Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.  
• Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny na: 27. února – 

5. března 2023 
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.  
• Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.  
• Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 31. srpna 2023.  
• Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023 

 

Co pořídit před nástupem do školy  
Vaše dítě dostane zdarma při nástupu do první třídy učebnice, pracovní sešity.  

Doporučujeme Vám, abyste s nákupy vyčkali a nakoupili pomůcky podle doporučení třídní 
učitelky po první společné schůzce. 

RODINA ZAJISTÍ:     Co má zajistit rodina se dozvíte u Vaší třídní učitelky. 

 
ŠKOLA ZAJISTÍ: 
Koh-i-noor Pastelky12 barev - trojboké 

Koh-i-noor Barvy vodové 12 barev  

Koh-i-noor Modelína  

Koh-i-noor trojhranné voskovky - 12 barev 

Školní nůžky  

štětec vlasový, kulatý, velikost 8 

štětec štětinový, plochý, velikost 12 

Lepicí tyčinka Kores 15g 

Barevné papíry A4 20 listů 

Sešit Krteček linkovaný 511 

Sešit 523 linkovaný 

Sešit 512 – 10 listů 

Číslice a tečky 

Papírové hodiny 

Koh-i-noor pryž (Guma) 

Písmena a slabiky perforované 

Centropen tabulka

 



 

Školní online pokladna 

V naší škole používáme systém, který se nazývá „Žákovská pokladna – ŠOP“ neboli školní 

program, který spravuje finanční prostředky žáků a studentů naší školy. Tyto prostředky 

používáme k úhradě návštěv divadelních představení, nákupu pracovních pomůcek a sešitů, 

k úhradě plavání či výletů. Systém je pro uživatele přehledný, umožňuje denní nahlížení, 

informovanost o plánovaných akcích Vašich dětí.  

 

Prosíme Vás, abyste se zaregistrovali do tohoto systému v průběhu letních prázdnin, od 7. 7. 

2022 do 15. 8. 2022, a vložili základní vklad ve výši 200,- Kč (platí pro všechny žáky školy) na 

účet „Žákovské pokladny“ a zálohu 120,- Kč (platí pouze pro žáky v budově Alešova a 

Bavorovská) na čip na obědy a vchod do školy. . Po přihlášení do online pokladny v SEKCI 

POKLADNA naleznete platební údaje školy včetně QR  kódu. 

Pokud se rozhodnete pro pořízení ISIC karty, zálohu na čip na účet nevkládáte. Informace o 

ISIC kartě jsou v jiném dokumentu. 

Finanční prostředky v ŠOP jsou platbou „deponovanou“ – škola s nimi nemůže manipulovat, 

pokud neproplácí konkrétní fakturu za služby, výrobek, divadlo. Vyúčtování vždy naleznete 

ihned po provedení platby v systému u Vašeho dítěte. Chceme, abyste byli včas a ihned 

informováni o všech peněžních prostředcích, které jsou naší škole Vámi poskytovány. 

Konkrétní návod jak na první registraci, tak registraci následnou, když ŠOP již používáte u 

staršího sourozence, obdržíte v informacích a v návodu pro rodiče (odkaz na příslušné 

dokumenty naleznete na www.zsgvodnany.cz). Pokud byste si nebyli jisti, jakým způsobem 

vše provést, napište nám na email:  

Vaše dítě bude navštěvovat budovu Alešova 50 pište na hana.husova@zsgvodnany.cz nebo 

zavolejte na 383 311 311 

Vaše dítě bude navštěvovat budovu Bavorovská 1046 nebo Výstavní 1128 pište na  

Pavla.Kovarnova@zsgvodnany.cz nebo zavolejte na tel. 383313411 

 a domluvte si schůzku a registraci provedeme s Vámi přímo ve škole. 

 

Čip nebo ISIC karta? 

Rádi bychom Vás dále informovali, že naše škola vydává svým žákům mezinárodní žákovský 

průkaz ISIC Školák. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje 

totožnost žáka a jeho příslušnost k naší škole; kromě toho funguje jako mezinárodně 

uznávaný doklad o školní docházce, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech 

členských zemí EU), a také jako karta využitelná pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. 

DŮLEŽITÉ: 
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Byli jste informováni o tom, že děti na naší škole používají pro vstup do školy a přihlášení k 

obědu čip. Pokud se rozhodnete svému dítěti pořídit ISIC kartu, už nemusíte kupovat čip. 

Karta slouží místo čipu. Zakoupení karty není pro rodiče povinné, je to pouze nabídka naší 

školy, zvláště pro rodiče, kteří s dětmi často cestují a mohou tak využít slev a výhod, o 

kterých se dočtete níže. 

Co přináší ISIC Školák vydaný přes naši školu? 

• Funguje jako čipová karta do jídelny, ke vstupu do školy a k evidenci docházky.  

• Je oficiálním průkazem žáka naší školy. 

• Pro mnohé instituce a veřejné dopravce slouží jako ideální doklad o věku držitele, 

např. pro získání zlevněného jízdného. 

• Školní průkaz ISIC není potřeba si pořizovat každý rok znovu. Jeho platnost je až pět 

let od vydání; platnost je také omezena dobou docházky na základní školu. 

• Školní ISIC Školák je levnější! Průkaz stojí jen 350 Kč na celou dobu platnosti (průkaz 

platí 5 let). V případě ztráty či zničení je možné vystavit duplikát. 

Co přináší ISIC Školák? 

• Platnost ve 130 zemích světa, více než 125.000 slev po celém světě. 

• Je akceptován dopravci po celé ČR jako potvrzení věku a oprávnění čerpat slevu na 

jízdném ve výši 75 %. 

• Možnost zřízení speciálního celoroční cestovní pojištění UNIQA. 

• Slevy na více než 2.000 místech v ČR: 

• při nákupech, stravování a vzdělávání, v internetových obchodech 

• na vstupném do kulturních institucí 

• na permanentky v lyžařských areálech 

• speciální mobilní tarif od Vodafone 

• na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek 

• v kinech, na koupalištích a dalších zábavních areálech 

 

NEPŘEHLÉDNĚTE: Jak si průkaz objednat? 

Agendu ISIC na naší škole řeší Mgr. Romana Chloupková, kontakt:  

romana.chloupkova@zsgvodnany.cz  (tel. 737 325 277) 

V případě vašeho zájmu o vydání průkazu ISIC, doneste vyplněnou a podepsanou žádost do 

kanceláře školy v Bavorovské ulici nejpozději do 30.6.2022. Odkaz na přihlášku naleznete na 

www.zsgvodnany.cz. Zároveň s žádostí předejte v kanceláři školy poplatek ve výši 350 Kč za 

vydání průkazu. 

Fotografii dítěte je nutné poslat elektronicky na výše uvedenou emailovou adresu paní Mgr. 

Romany Chloupkové. Nelze předat fotografii v papírové podobě. Pokud pošlete fotografii do 

8.července 2022, bude hotový průkaz s pouzdrem a šňůrkou na krk, žákům předán ve škole 

1. září 2022. Zároveň je ale možné zažádat o průkaz i déle, v průběhu školního roku, pokud si 

to rozmyslíte. 

mailto:romana.chloupkova@zsgvodnany.cz
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