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Vážení rodiče a milé děti, 

s novým školním rokem bych Vám ráda popřála vše dobré, hodně úspěchů v životě osobním i školním. 

Děkuji za Vaši trpělivost v distanční výuce a doufejme, že v letošním školním roce bude výuka probíhat 

v normálním režimu.  V tomto zpravodaji naleznete základní informace týkající se organizace školního 

roku 2020/2021. Prosím věnujte pozornost aktuální zprávám ohledně epidemiologické situace spojené 

s nemocí COVID-19, které budete v průběhu roku dostávat od třídních učitelů a z webových stránek školy 

či z aplikace systému BAKALÁŘI.  

Za vedení školy 

   Ing. Monika Dobruská ř.š. 

Organizace školního roku 2020/2021 

1. září        2020       zahájení školního roku 

28. ledna   2021       konec 1. pololetí 

30. června   2021       konec školního roku 

 

Termíny pedagogických rad:     Plán třídních schůzek: 

                                                                    dle epidemiologické situace spojené s nemocí Covid-19 

                                                                    Sledujte prosím stránky své třídy, Bakaláře a web školy!!! 

 1.  01.09. 2020 úterý                                                          17.09. 2020  

 2. 11.11. 2020 středa                                                          03.12. 2020 

 3. 20.01. 2021 středa                                                          08.04. 2021 

 4. 11.04. 2021 středa                            Konzultační hodiny dle potřeb rodičů po dohodě s vyučujícími 

 5. 16.06. 2021 středa  

 
Vedení školy:                                                  Kontakty na školu:    e-mail: skola@zssvitkov.cz  

                                                                                                              web. stránky: www.zssvitkov.cz     

Ředitelka školy:     Ing. Monika Dobruská                 kancelář:  466 303 273, 603 831 778 i sms zprávy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Zástupkyně ředitelky:  Mgr. Kateřina Vlasáková       ředitelna:  466 303 444 

Výchovná poradkyně: Mgr. Kateřina Tichá               sborovna II.st.: 733 617 336 

Kariérová poradkyně: Mgr. Kateřina Tichá                šk.jídelna: 466 304 073, 731 681 192  

                                                                                     školní družina:731 681 191 C+D,730 584 103 A+B                                                                               

Otevření sekretariátu po – pá: 7:30 – 14:00 hod. 

 

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:                                       
     

Úřední den výchovné a kariérové poradkyně je ČTVRTEK nebo dle předchozí domluvy na tel. 

603 831 778  

e-mail:  ticha@zssvitkov.cz            

Možnosti dalších konzultací :   vždy po předchozí domluvě s třídním učitelem 

 

Školní psycholog : Mgr. Kristýna Hlaváčová – termín konzultace přes e-mail či telefon     

         Tel: 734 643 688 e-mail: hlavacova@zssvitkov.cz                                                       

 

Metodik prevence : Mgr. Kateřina Vlasáková    vlasakova@zssvitkov.cz  

 

Prázdniny: Termín 

podzimní čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020 

vánoční středa 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021 vyučování od  4.1.2021 

pololetní pátek 29. ledna 2021 

jarní 15. února  - 21. února 2021 

velikonoční čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2021- státní svátek 

hlavní od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021  nástup středa  1.9.2021 
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Informace pro žáky 9. tříd  a jejich rodiče : 

Přihlášky do škol s talentovou zkouškou do 30.11.2020 

Talentové zkoušky v uměleckých oborech: leden 2021 

Přihlášky do středních škol a středních odborných učilišť: kariérové poradkyni ke kontrole + konzultace 

První kolo přijímacích řízení: duben  2021– bude upřesněno dle typu škol a epidemiologické situace 

Schůzka rodičů a žáků se zástupci SŠ a SOU se uskuteční v termínu, který Vám bude sdělen 

prostřednictvím webových stránek  a zápisu v ŽK. 

 

Omluvy dětí :  telefonicky na sekretariátu školy tel: 466 303 273, 603 831 778 (zde i sms zprávou) nebo 

z web. stránek (omluvenka) viz. www.zssvitkov.cz/omluvenky. Do sms zprávy uvádějte příjmení dítěte 

a třídu. Prosím komunikujte s třídním učitelem.  

Povinností rodičů je omluvit absenci svého dítěte do 3 kalendářních dnů od začátku jeho nepřítomnosti 

ve škole osobně nebo telefonicky, popřípadě na emailovou adresu školy. (skola@zssvitkov.cz) Uvolnění 

dítěte na více než 3 dny povoluje pouze ředitelka školy po předložené písemné žádosti rodičů, kterou je 

nutné předložit třídnímu učiteli nejméně týden před plánovanou akcí. Formulář žádosti o uvolnění lze 

získat v kanceláři školy nebo na webových stránkách školy. (www.zssvitkov.cz/dokumenty ) Zameškané 

učivo si žák doplní. Při větší absenci na vyžádání třídního učitele je nutné doložit lékařské potvrzení. 

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do budovy!!! Žákovi s chronickým 

onemocněním (alergie, rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě potvrzení svého 

praktického lékaře. 

 

Školní řád :   K nahlédnutí na webových stránkách školy: www.zssvitkov.cz/dokumenty  

                       Vyvěšen vedle ředitelny.  

Při distanční výuce je povinnost zákonných zástupců sledovat webové stránky, komunikovat se třídními 

učiteli, sledovat zprávy přes aplikaci BAKALÁŘI - Komens. Vše se bude vyvíjet dle epidemiologické 

situace spojené s nemocí COVID-19. Distanční výuka je povinná pro všechny žáky. 

 

Přehled tříd a třídních učitelů: 

 

Třída Třídní učitel Třída Třídní učitel 

1.A Mgr. Lenka Žandová 6.A Mgr. Ilona Kalousková 

1.B Mgr. Martina Pavelková 6.B Ing. Miloš Kantor 

1.C Mgr. Michaela Chlaňová 7.A Mgr. Dagmar Němečková 

2.A Mgr. Dana Kramerová 7.B Mgr. Ivan Hoza 

2.B Mgr. Monika Palatová 7.C Mgr. Zdeňka Šternberská 

3.A Mgr. Lada Lebedová 8.A Mgr. Ivana Koubková 

3.B Mgr. Jana Sodomková/Ludmila Vávrová 8.B Mgr. Markéta Bičíková 

4.A Mgr. Markéta Poláková 9.A Mgr. Jana Musilová 

4.B Mgr. Andrea Hatlapatková 9.B Mgr. Lenka Tužilová 

5.A Mgr. Marcela Klemová   

5.B Mgr. Ivana Winterová   

 

 

Další pedagogičtí pracovníci školy: Mgr. Ivana Klodnerová, Mgr. Kateřina Tichá, Mgr. Adam 

Kosniovský, Ing. Josef Bečička, Mgr. Veronika Hanousková, Mgr. Kateřina Horáková 

Asistentky: Mgr. Eva Martincová, Andrea Žatková, Magdaléna Turynová 

                                                            

Správní zaměstnanci školy: 

 

Ekonomka školy:                 Kateřina Cvejnová 

Sekretářka školy:                 Helena Maťášová 

Vedoucí školní jídelny:       Monika Rosulková 

Kuchařky:        Jana Hůlková, Helena Tlapáková, Jana Kastlová, 

                                             Šárka Bukačová, Lucie Jelínková, Renata Jonášová 

Školník:        Jan Hlaváček 

Uklízečky:        Gabriela Vašíčková, Jana Seibertová, Gabriela Kudrnková, Hana Kuchyňková 

                                             Zdeňka Balánová 
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Stravování žáků: 

Trvalým příkazem - převod z účtu na účet. Ve prospěch účtu: č.ú. 19-1205491389/0800, VS. přidělen 

dítěti vedoucí ŠJ, měsíční platby do 20-tého předchozího měsíce!!!                 

Ceny obědů stanoveny dle věku dítěte, kterého dosáhnou v daném školním roce. Cena obědů: 

7 – 10 let  28,- Kč  11 – 14 let  30,- Kč  15 let a více 32,- Kč             

 

Jídelní lístek a další informace o školní jídelně naleznete na:  www.zssvitkov.cz/jidelna  

Odhlašování a přihlašování obědů tel: 731 681 192 i sms zpráva, 466 304 073, obedy@zssvitkov.cz 

http://strav.nasejidelna.cz/0063  

 

Školní družina: Vedoucí vychovatelka: Marcela Petrová  tel: 731 681 191 C+D, 730 584 103 A+B 

                            Vychovatelky:  Vladimíra Kozáková, Renata Pánková, Šárka Berková 

          Ve škole působí čtyři oddělení školní družiny. 

  Poplatek za družinu je 180,- Kč měsíčně- vybírán pololetně.      

Provoz školní družiny: 

Den Ranní družina Odpolední družina 

PO 6,15 – 7,45 11,30 – 16,30 

ÚT 6,15 – 7,45 11,30 – 16,30 

ST 6,15 – 7,45 11,30 – 16,30 

ČT 6,15 – 7,45 11,30 – 16,30 

PÁ 6,15 – 7,45 11,30 – 16,30 

 

Školská rada ZŠ Pardubice – Svítkov: 

Je volena na tříleté období                                                                            

Členové: Petr Králíček – předseda, Mgr. Jakub Rychtecký, Mgr. Kateřina Tichá, Marcela Petrová, 

Magdaléna Turynová, Dita Danihelková 

 

SRPDŠ při ZŠ Pardubice-Svítkov: schůzky se zástupci SRPDŠ vždy hodinu před konáním třídních 

schůzek 

 

 Přehled zájmových kroužků ZŠ Svítkov: (přihlášky u třídních učitelů, rozpis na nástěnce a webových 

stránkách školy) www.zssvitkov.cz/aktuality  - většinou od října školního roku 

 Anglický jazyk 1.- 2.ročník  

 Výtvarný 1.st. 

 Řečové dovednosti 1.- 2. ročník  

 Sportovní 1.st.  

 Keramika 4.- 9. ročník a 1. stupeň  

 Country  1.- 9. ročník  

 Čtenářský a logické hry v rámci šablon 

 Doučování žáků v rámci šablon 

+ další dle nabídky ZŠ na daný školní rok a naplněnosti kroužků pouze pro žáky naší školy 

 

Dále kroužky při ŠD: Keramika, Sportovní, Country 

 

Na škole působí a  další aktivity nabízejí: (přihlášky u organizací nebo třídních učitelů, informace na  

                                                                nástěnkách, letáčcích, …) 

 ZUŠ Lonkova - hra na klavír, flétnu, trubku, klarinet a výtvarný obor 

 ZUŠ Bonifantes – sborový a sólový zpěv pro chlapce 

 Věda nás baví: www.vedanasbavi.cz  

 Kroužky.cz – dle nabídky http://www.krouzky.cz/krouzky-vychodni-cechy 

 

 

Knihovna – půjčovní doba: zodpovídá Mgr. Dagmar Němečková/ Mgr. Monika Palatová 

                              Půjčovní doba umístěna na dveřích školní knihovny nebo po dohodě s vyučující. 

 

 

Nová přístavba bude v průběhu školního roku postupně vybavována nábytkem a novou PC technikou. 

V závislosti na dodávkách budou postupně zpřístupněny nové prostory přístavby. Děkujeme za pochopení.     

Sekretariát zatím zůstává ve stávajících prostorech. Na doporučení MŠMT stále trvá zákaz vstupu cizích 

osob do budovy školy bez předchozí domluvy.                                                                                                                             

http://www.zssvitkov.cz/jidelna
mailto:obedy@zssvitkov.cz
http://strav.nasejidelna.cz/0063
http://www.zssvitkov.cz/aktuality
http://www.vedanasbavi.cz/
http://www.krouzky.cz/krouzky-vychodni-cechy

