
ÚVODNÍ SLOVO

Vážení rodiče, milí žáci!

Začínáme nový školní rok 2020/2021 a každému z nás jistě běží hlavou, jaký školní rok nás čeká. Všichni doufáme,
že  to  bude rok s klidným průběhem a  bez  distančního vzdělávání,  které  klade  velké  nároky na  nás  učitele,  ale
především na Vás rodiče a děti, a ochuzuje je o kontakt se spolužáky a pravidelnou školní výuku.
Děkuji  všem,  kteří  se  zúčastnili  ankety  k distančnímu vzdělávání  a  poskytli  škole  zpětnou vazbu.  Vyhodnotíme
ji, abychom byli na případné uzavření třídy či školy připraveni.

Letošní školní rok je netradiční i v tom, že byla otevřena budova  školy v Žižkově ulici, kde vznikl moderní areál,
který tvoří zrekonstruovaná budova 1. stupně, moderní školní jídelna a nová budova 2. stupně. Došlo i k úpravám
prostoru před školou a myslím, že můžeme být skutečně spokojeni s prostředím, ve kterém se budou vzdělávat celé
budoucí generace zdických dětí.
Žáci se budou učit v moderních odborných učebnách a světlých moderně zařízených třídách, mohou  užívat velkoryse
řešené  prostory,  moderní  hygienická  zařízení,  která  jsou  zvláště  v dnešní  době  nutností.  Velmi  si  toho  vážíme
a děkujeme našemu zřizovateli městu Zdice za výborné podmínky k výuce!

Těší  nás,  že  zůstáváme  v rodině  škol  patřících  do  projektu  Pomáháme  školám  k úspěchu,  který  je  financován
rodinnou nadací Renáty a Petra Kellnerových THE KELLNER FAMILY FOUNDATION  a opět jsme se na tři roky
stali  „projektovou  školou“,  jež  okolo  sebe  sdružuje  školy  z okolí.  Společně  s nimi  budeme  rozvíjet  čtenářskou
a kritickou gramotnost. Již v listopadu bychom měli ve škole uvítat 30 kolegů, kteří se do projektu zapojili. Věřím,
že pobyt u nás bude pro ně inspirativní.
Budeme  pokračovat  v projektu  EU  Škola  pro  všechny  II  a  v rámci  tohoto  projektu  nabídneme  našim  žákům
na prvním stupni doučování, klub anglického jazyka, čtenářský klub, klubovou činnost v rámci školní družiny a další
aktivity.

Vážení rodiče, náš cíl, kterého chceme dosáhnout,  je stále stejný - spokojené učící se děti, které se ve škole dobře cítí
a chodí rády do školy.  Věřím, že je to i Vaše přání a že v budoucím školním roce se naše spolupráce bude dařit,
i když budeme muset možná opět komunikovat prostřednictvím e-mailu, telefonu… a naše setkání nebudou tak častá.
Přeji Vám všem hodně zdraví, děkuji za Vaši podporu a spolupráci!! 

Mgr. Eva Fiřtová, ředitelka školy
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ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

výchovné poradenství, prevence patologických jevů, péče o děti se specifickými poruchami učení

Objem školní  speciálně pedagogické a  psychologické  práce na  ZŠ Zdice  a  široký záběr  péče  o jednotlivé  žáky
vyžaduje,  aby  se  na  její  realizaci  podílel  celý  tým  zainteresovaných  odborníků.  V  týmu  ŠKOLNÍHO
PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ působí speciální pedagog, výchovný poradce a školní metodici prevence. 

Školní speciální pedagog – Mgr. Jitka Palanová zodpovídá za reedukaci specifických poruch učení, vede nápravná
cvičení specifických poruch učení žáků na 1. st. Vychází přitom z individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáků. 
Školní metodici prevence – 1. st. Mgr. Jitka Palanová, 2. st.  Mgr. Radek Hampl zodpovídají za obsah a průběh
preventivních aktivit na škole, zachycují a řeší patologické jevy chování žáků a třídních kolektivů. Sestavují a každý
rok aktualizují Preventivní program, případně vytváří individuální výchovné plány pro nepřizpůsobivé žáky, realizují
práci s třídními kolektivy, organizují lekce pro pedagogy, vedou šetření a rozhovory s rodiči a žáky.  

Výchovné poradkyně 1.  st.  Mgr.  Kateřina Baumová,  2.  st.  Mgr.  Helena Moutelíková zachycují  a  konzultují  se
školním metodikem prevence výchovné a vzdělávací problémy žáků. Jsou v kontaktu s pedagogicko-psychologickou
poradnou  (PPP). Dohlíží na činnost asistentů žáků. Na 2. st. je výchovná poradkyně garantem profiorientace žáků
devátých tříd. Pomáhají sestavovat a vyhodnocovat IVP pro integrované žáky a plán pedagogické podpory pro žáky
(PlPP), kteří mají výukové potíže, ale nemají potvrzený IVP.
Výchovný poradce 1. st.
Mgr. Kateřina Baumová, konzultace: út 13:00–14:00 
a kdykoli po telefonické domluvě.
kontakt: 775 646 628, katerina.baumova@zszdice.cz

Výchovný poradce 2. st. Mgr. Helena Moutelíková, 
konzultace: st 13:30–14:00, po–pá 7:00–7:30
kontakt: 732 634 151, helena.moutelikova@zszdice.cz

Metodik prevence a školní speciální pedagog 1. st.
Mgr. Jitka Palanová, konzultace: út 14:00–15:00 
a kdykoli po telefonické domluvě 
kontakt: 777 796 911, jitka.palanova@zszdice.cz 

Metodik prevence 2. st.
Mgr. Radek Hampl, konzultace: út 7:00–7:30 hod. 
kontakt: 604 871 919, radek.hampl@zszdice.cz

PŘEDMĚT SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÉ PÉČE A PEDAGOGICKÁ INTERVENCE

Pedagogicko-psychologické poradny doporučují žákům předmět speciálně ped. péče nebo ped. intervence.  

Na  1. stupni  ZŠ  bude  10  hodin  předmětu  speciálně  pedagogické  péče,  který  povedou  speciální  pedagogové:
Mgr. Jitka Palanová, Mgr. Petra Srpová, Lenka Píšová, Mgr. Stanislava Pánková. Předmět pedagogické intervence
bude dvě hodiny týdně pod vedením Mgr. Stanislavy Pánkové a Mgr. Lucie Hoškové. 
Na 2. stupni  ZŠ bude probíhat  9  hodin předmětu speciálně pedagogické péče,  který povedou  Mgr.  Eva Fiřtová,
Ing. Jitka  Sojková,  Mgr. Jana  Macháčková,  Mgr.  Dana  Němcová,  Mgr.  Jana  Frýbertová.  Předmět  pedagogické
intervence  bude  tři  hodiny  týdně,  pod  vedením Mgr.  Jany  Frýbertové,  Mgr.  Miroslava  Holotiny  a   Mgr.  Dany
Němcové.

Dále bude na obou stupních pokračovat doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v předmětu Aj, Čj a M.
Doučování Aj bude zpoplatněno. Žáci budou o možnosti tohoto doučování informování svými učiteli. 

ŠKOLNÍ KNIHOVNA – ČÍTÁRNA

Novinkou letošního školního roku je  otevření  školní  knihovny a  čítárny v suterénu budovy.  Knihovna poskytne
vhodný prostor pro čtenářské dílny, děti zde najdou vhodné prostředí i dostatek knih, zároveň bude sloužit i jako
čítárna a půjčovna. Bude otevřena dvakrát týdně tři hodiny a děti zde mohou trávit čas mezi vyučováním a v klidu
si číst.

Vedoucí školní knihovny bude Mgr. Helena Zajíčková a žáci si mohou půjčovat knihy zdarma. Každé úterý a čtvrtek
od 12:00 do 15:00 hodin. Provoz knihovny začne v druhé půlce září. Těšíme se na nové čtenáře!!



ŠKOLNÍ DRUŽINA

V letošním školním roce má naše ŠD šest oddělení. Jedno oddělení je „přespolní“. Toto oddělení navštěvují žáci, kteří
odjíždějí domů kolem 13. hodiny autobusem. Toto oddělení má prostory v přízemí 2. stupně ZŠ. Oddělení se naplňují
do počtu 30 žáků. Jednotlivá oddělení vedou: 1. odd. Alena Podskalská (vedoucí vychovatelka), 2. odd. Jaroslava
Jungmannová,  3. odd.  Hana  Košťálková,  4. odd.  Bc. Lenka  Drsková,  5. odd.  Mgr. Michaela  Steigerová  a 6. odd.
Renáta Malá. 1., 2. a 3. odd. má své prostory v přízemí, 4. odd. ve 2. patře (přístavba) a 5. odd. v 1. patře 1. stupně
ZŠ. Měsíční poplatek za ŠD byl rozdělen do několika skupin – podle délky pobytu účastníka v ŠD. Pouze ranní nebo
pouze  „přespolní“  (tzn.  do  13:20):  100 Kč/měsíc,  pouze  odpolední  (déle  než  13:20):  150 Kč/měsíc,  ranní  +
„přespolní“: 150 Kč/měsíc a ranní + odpolední: 250 Kč/měsíc. 
Ranní ŠD se otevírá v 6:15 (v 7:20 se budova školy uzavírá). Odpolední ŠD je otevřena do 17:00. Prostory ŠD
postupně vybavujeme novými stavebnicemi, hrami, knihami, elektronikou a nábytkem. Finanční podporu získáváme
od vedení školy nebo od Spolku rodičů a přátel ZŠ Zdice. I v letošním školním roce nabízí ŠD dětem kroužky, které
jsou realizovány v rámci ŠD. Kroužky budou v provozu od října do května. V tomto roce budou opět probíhat tři
projektové  dny  (podzim,  zima  a  jaro)  a  jiné  celodružinové  akce  např.  soutěž  o  nejhezčí  výrobek  z přírodnin
(spolupráce s rodiči), Karneval, aktivity ke Dni Země, Den dětí a sportovní odpoledne se školním klubem. V závěru
školního roku bude probíhat  Vernisáž výtvarných a rukodělných prací  dětí  ŠD, doprovázena krátkým kulturním
programem. Vážení rodiče, jakákoli materiální pomoc k činnostem ŠD je vítána. 

KROUŽKY NA 1. STUPNI

Název kroužku třída den
čas

květen-červen
vyučující cena

Kroužek Aj 1. A čtvrtek 12:15–13:00 Mgr. Petra Steinerová 1 740 Kč

Kroužek Aj 1. B středa 12:00–12:45 Mgr. Monika Kindlová 1 740 Kč

Kroužek Aj 1. C + 2. C pondělí 12:15–13:00 Michaela Hatinová 1 740 Kč

Kroužek Aj 2. A + 2. B středa 13:00–13:45 Mgr. Lucie Hošková 1 740 Kč

Kroužek Aj 2. B pátek 12:00–12:45 Mgr. Eva Mitchell 1 400 Kč

Doučování z Aj 3. - 5. ročník úterý 14:00–14:45 Mgr. Lucie Hošková 1 000 Kč/10 žáků

Keramika 1. - 5. ročník pondělí 13:00–13:45 Mgr. Petra Steinerová 1 200 Kč/13 žáků

Keramika 1. - 5. ročník úterý 13:00–13:45 Mgr. Petra Steinerová 1 200 Kč/13 žáků

Keramika 1. - 5. ročník středa 13:00–13:45 Mgr. Petra Steinerová 1 200 Kč/13 žáků

Dramatický kroužek 1. ročník pondělí
12:30–13:15
říjen-duben

Barbora Škachová 700 Kč

Dramatický kroužek 2. - 3. ročník čtvrtek
13:30–14:15
říjen-duben

Barbora Škachová 700 Kč

ŠKOLNÍ KLUB

Školní klub je určen pro žáky 5. – 9. ročníku ZŠ Zdice jako místo pro setkávání nad různými společenskými hrami,
místo,  kde  si  děti  mohou  vyhledat  informace  na  počítači  či  tabletu,  vytvořit  referát,  účastnit  se  zájmových
a sportovních aktivit  (stolní  tenis,  stolní  fotbal…),  v  klidu si  číst  a v  bezpečí  tak počkat  na začátek vyučování,
autobus  či  na  návrat  rodičů  ze  zaměstnání.  Mezi  další  aktivity  patří  například  malování  na  plátno,  fotografické
soutěže,  turnaj  ve  stolním  fotbalu.  Docházka  do  klubu
nemusí  být  pravidelná,  záleží  na  zájmu  a  časových
možnostech dětí. 
Otevírací doba klubu 
(možnost příchodu do klubu mezi 7:00–7:25):
pondělí 7:00–7:45 12:00–15:30
úterý 7:00–7:45 12:30–15:30
středa 7:00–7:45 12:30–15:30
čtvrtek 7:00–7:45 12:00–15:30
pátek 7:00–7:45 12:30–15:30

Roční  poplatek  činí  250  Kč.  Školní  klub  se  nachází
na 2. stupni  ZŠ  Zdice.  Vede  jej  vychovatelka  Simona
Žoltáková (e-mail: simona.zoltakova@zszdice.cz).



ŠKOLNÍ PARLAMENT

Školní  parlament  je  tvořen  ze  zástupců  žáků  jednotlivých
ročníků od 6.  do  9.  třídy.  Na začátku  školního  roku jsou
z každé  třídy  žáky  zvoleni  jeden  až  dva  zástupci.
Ti se posléze  pravidelně  scházejí  a projednávají  podněty
z řad  žáků  jednotlivých  tříd  týkající  se  dění  ve  škole.
Do činnosti  parlamentu  patří  také  pravidelná  písemná
komunikace  s adoptovaným  chlapcem  z Ugandy  (projekt
Adopce  na dálku).  Jsem  přesvědčena,  že  s přemístěním
2. stupně  do nové  budovy  vyvstanou  i  nové  podněty  pro
práci  parlamentářů.  Věřím tedy,  že  se  letos  do parlamentu
přihlásí děti, které mají chuť pravidelně se scházet a obětovat
pro práci parlamentu svůj volný čas. 
Na  spolupráci  se  těší  koordinátorka  činnosti  parlamentu
ze strany pedagogických pracovníků Mgr. Jana Macháčková.

VÝUKA JAZYKŮ

Anglický jazyk je vyučován na 1. stupni od 3. třídy podle učebnic Chit Chat. Mladší děti se mají možnost zapojit
do kroužků angličtiny mimo vyučování. 
Na 2. stupni jsou děti rozděleny do skupin podle učebních předpokladů, což dovoluje vyučujícím přizpůsobit tempo
výuky žákům tak, aby co nejvíce vyhovovalo jejich potřebám a umožnilo jim učit se na jejich maximum. V průběhu
studia je žákům umožněn přesun mezi skupinami v případě, že se jazyková úroveň žáka zlepší, nebo zhorší. 

K výuce jsou od 5. třídy využívány učebnice Project Explore a Project. 
Na obou stupních jsou v hodinách jazyků využívány knihy zjednodušené četby a časopisy. V klubu si mohou žáci
zapůjčit knihy v originále a čtečky, který byly zakoupeny z projektu PŠU. Žáci se účastní olympiády v anglickém
jazyce  a  nejúspěšnější  z nich  pak  školu  reprezentují  v okresním kole  v Hořovicích.  Samozřejmostí  je  využívání
interaktivních tabulí při výuce, které nabízí pestrou škálu doplňkových aktivit. 

I  v letošním roce budeme do hodin přírodopisu začleňovat  metodu CLIL (Integrovaná výuka předmětu a  cizího
jazyka) a žákům tak umožníme zužitkovat své znalosti získané v hodinách angličtiny i v jiném prostředí. 
Jako druhý jazyk je vyučován jazyk německý. 



SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL PŘI ZŠ ZDICE

Spolek, jak název napovídá, sdružuje rodiče a přátele školy ochotné pomoci při rozhodování o použití finančních
prostředků, zúčastnit se aktivně při akcích ZŠ, zapojit se do spolupráce mezi školou a veřejností.
Každá třída má ve Spolku jednoho zástupce z řad rodičů a druhého zástupce-třídního učitele. Pokud není ve třídě
vašeho dítěte žádný zástupce, neváhejte a nabídněte své síly a schopnosti vy. 

Činnost Spolku je vymezena těmito základními body:
1. Podílení se na organizování kulturních, sportovních a společenských akcí pro děti a pro rodiče.

2. Spolupráce se ZŠ Zdice při zajišťování školních akcí.
3. Finanční podpora aktivit školy (soutěže, škola v přírodě, výlety apod.).

4. Pomoc při zajištění provozu a nákupu vybavení učeben a dalších prostorů ZŠ, finanční, materiální, manuální
pomoc v rámci možností Spolku ZŠ Zdice.

V letošním školním roce bude činnost  Spolku rodičů a  přátel  ZŠ Zdice zahájena shromážděním Spolku, termín
upřesníme v říjnu. Při něm  probíhá volba výboru Spolku a důležitá hlasování a debaty o potřebách žáků a školy. 

Spolek spravuje finance,  které se skládají z těchto základních zdrojů:
• příspěvek rodičů na každého žáka 200 Kč (vybírá se v září)

• výtěžek z prodeje výrobků žáků na Vánočních trzích (50% zůstává třídě)
• sponzorské dary

• výtěžek z Plesu školy a ostatních akcí pořádaných školou nebo Spolkem.
Tyto finance po odsouhlasení  většinou zástupců může škola použít  na potřeby v souladu se  stanovami Spolku.
V loňském školním roce byly zakoupeny z těchto prostředků knižní odměny pro žáky, diplomy a věcné odměny
za soutěže, nová kopírka pro 1. stupeň, materiály ke kopírování pro všechny žáky, výtvarné potřeby, šerpy pro žáky
devátých tříd apod. (podrobnosti budou ve výroční zprávě).

Na závěr dovolte poděkování zástupkyním bývalých 9. tříd, paní Bieligové, Kusé a bývalé předsedkyni výboru paní
Sklenářové. Děkujeme za vaše nasazení, za mnoho námětů a nápadů zvláště při realizaci Vánočních trhů a doufáme,
že se ve Školní pekárně opět sejdeme.
Všem rodičům i žákům přejeme úspěšný začátek školního roku a těšíme se na setkání například na Vánočních trzích. 

Za výbor Dana B. Adamiv, předseda

VÝSLEDKY DOTAZNÍKŮ K DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V období  od 25.  6  do 22.  8.  2020 byly na stránkách školy k dispozici  dotazníky,
ve kterých mohli žáci a rodiče poskytnout zpětnou vazbu, svůj pohled a doporučení
k distančnímu vzdělávání.  To  trvalo  od  11.  3.  do  konce  školního  roku 2019/2020.
V dotazníku pro žáky se nastřádalo 46 odpovědí. U rodičů jich bylo celkem 56. 

Většina odpovědí rodičů (cca 78 %) patřila těm, jejichž děti navštěvují 1. stupeň. Pro
64 % z nich se náročnost domácí přípravy na stupnici 1–10 pohybovala od 5 do 10
(1 = „Pohoda,  klídek,  leháro“,  10 = „Bylo  to  peklo!“.  Na otázku,  co  by  v  novém
školním roce z distanční výuky zachovali, odpovídali rodiče často, že „nic“. Dále se
nejčastěji objevovaly odpovědi typu „videa k učivu“ a „odkazy na procvičování učiva“.
Dle rodičů by měla škola zapracovat  především na „zadávání  úkolů  v  jeden den“,
„poskytování zpětné vazby a hodnocení“, „zadávání úkolů na jedno místo“, „častější
realizaci online hodin“ a především na „komunikaci mezi školou a rodiči“. V celkovém
hodnocení  komunikace   ze  strany školy  hodnotilo  na  škále  1–10 cca  78 % rodičů
od 5 do 10 (1 = nejhorší, 10 = výborná).
Jak to viděli žáci? Nejvíce odpovědí (70 %) patřilo žákům z 2. stupně. Dětem nejvíce
vyhovovalo, že „mohly pracovat, kdy a jak chtěly“, „měly více času na úkoly“, „měly
na úkoly klid“, a že „mohly práci konzultovat s rodinnými příslušníky“. Z distanční
výuky by žáci  chtěli  zachovat  nejčastěji  „přístup k materiálům přes Google Disk“,
„konzultace  přes  videohovory“,  „možnost  práce  přes  Google  Učebnu“.  Často  také
volili možnost „nic“. Podle názoru zúčastněných žáků by měli učitelé především „lépe
komunikovat  a  poskytovat  zpětnou  vazbu“,  „častěji  pořádat  videokonference“
a „využívat Google Učebnu“.

Všem,  kteří  se  dotazníkového  šetření  účastnili,  děkujeme.  A věřte  nám,  že  vaše
postřehy a doporučení bereme vážně.



KONTAKTY

Vedení školy

Ředitelka školy Zástupce ředitele pro 1. stupeň Zástupce ředitele pro 2. stupeň

Mgr. Eva Fiřtová
eva.firtova@zszdice.cz, 723 752 931
konzultace: po 14:00–15:00

Mgr. Jitka Palanová
jitka.palanova@zszdice.cz, 777 796 911
konzultace: út 14:00–15:00

Mgr. David Bečvář
david.becvar@zszdice.cz, 733 677 222
konzultace: po 15:00–15:30

Třídní učitelé

1.A
Mgr. Petra Steinerová Puldová
petra.steinerova@zszdice.cz, 776 789 282
konzultace: po 12:00–12:30

1.B
Mgr. Monika Kindlová
monika.kindlova@zszdice.cz, 603 214 452
konzultace: st 11:40–12:10

1.C
Mgr. Jitka Kobrsková
jitka.kobrskova@zszdice.cz, 603 214 452
konzultace: po 11:40–12:30

2.A
Mgr. Kateřina Hrodková
katerina.hrodkova@zszdice.cz, 737 536 646
konzultace: st 13:00–13:30

2.B
Mgr. Dana Adamiv
dana.adamiv@zszdice.cz, 776 016 898
konzultace: st 13:30–14:00

2.C
Mgr. Petra Srpová
petra.srpova@zszdice.cz, 606 273 256
konzultace: čt 13:00–13:30

3.A
Kristýna Vodičková
kristyna.vodickova@zszdice.cz, 723 201 461
konzultace: st 13:00–13:30

3.B
Mgr. Taťána Houdková
tatana.houdkova@zszdice.cz, 606 401 387
konzultace: po 13:00–14:00

3.C
Mgr. Klára Rohlenová
klara.rohlenova@zszdice.cz, 603 918 050
konzultace: st 13:00–13:30

4.A
Mgr. Kateřina Baumová
katerina.baumova@zszdice.cz, 775 646 628
konzultace: út 13:00–14:00

4.B
Mgr. Miroslava Lodeová
miroslava.lodeova@zszdice.cz 603 183 982
konzultace: po 13:00–13:30

5.A
Mgr. Stanislava Pánková 
stanislava.pankova@zszdice.cz, 602 876 378
konzultace: st 13:30–14:00

5.B
Mgr. Eva Machová
eva.machova@zszdice.cz, 777 142 243
konzultace: st 13:00–13:30

5.C
Mgr. Tereza Lukešová
tereza.lukesova@zszdice.cz, 721 626 978
konzultace: st 13:30–14:00

6.A
Mgr. Helena Moutelíková
helena.moutelikova@zszdice.cz, 732 634 151
konzultace: st 13:30–14:00, po–pá 7:00–7:30

6.B
Mgr. Jana Frýbertová
jana.frybertova@zszdice.cz, 775 550 428
konzultace: po 14:00–14:45

6.C
Mgr. Josef Bárta
josef.barta@zszdice.cz, 775 620 208
konzultace: po 7:00–7:30

7.A
Mgr. Radek Hampl
radek.hampl@zszdice.cz, 604 871 919
konzutace: út 7:00–7:30

7.B
Ing. Blanka Fikrlová
blanka.fikrlova@zszdice.cz, 777 023 866
konzultace: čt 13:00–13:45

7.C
Mgr. Alena Mončeková
alena.moncekova@zszdice.cz, 721 154 753
konzultace: po 13:30–14:30

8.A
Ing. Pavla Nawratová
pavla.nawratova@zszdice.cz, 775 550 428
konzultace: pá 7:00–7:30

8.B
Ing. Renata Klimešová
renata.klimesova@zszdice.cz, 606 415 480
konzultace: po 15:15–15:45

8.C
RNDr. Jana Míková
jana.mikova@zszdice.cz, 775 550 428
konzultace: út 13:30–14:00

9.A
Ing. Radka Šaňková
radka.sankova@zszdice.cz, 775 550 428
konzultace: út 7:00–7:30

9.B
Mgr. Martina Krajdlová
martina.krajdlova@zszdice.cz, 721 240 644
konzultace: čt 13:30–14:00



Další pedagogičtí pracovníci

Nela Balašová
nela.balasova@zszdice.cz, 775 550 428 

asistentka pedagoga
Bc. Lenka Drsková 
lenka.drskova@zszdice.cz, 601 336 152

vychovatelka ŠD

Kateřina Hamplová 
katerina.hamplova@zszdice.cz, 603 214 452

asistentka pedagoga
Michaela Hatinová
michaela.hatinova@zszdice.cz, 603 214 452
konzultace: st 12:00–12:30

učitelka 1. stupeň

Mgr. Miroslav Holotina
miroslav.holotina@zszdice.cz, 775 550 428
konzultace: út 14:00–14:30

učitel 
2. stupeň

Mgr. Lucie Hošková
lucie.hoskova@zszdice.cz, 728 602 484
konzultace: 13:45–14:15

učitelka 
1. a 2. stupeň

Zdenka Hujerová
zdenka.hujerova@zszdice.cz, 775 550 428

asistentka pedagoga
Jaroslava Jungmannová 
jaroslava.jungamnnova@zszdice.cz,
603 214 452

vychovatelka ŠD

Lenka Klesová
lenka.klesova@zszdice.cz, 603 214 452

asistentka pedagoga
Michaela Kontrová 
michaela.kontrova@zszdice.cz, 603 214 452

asistentka pedagoga

Hana Košťálková 
hana.kostalkova@zszdice.cz, 603 214 452

vychovatelka ŠD
Lenka Küfnerová
lenka.kufnerova@zszdice.cz, 728 820 665

asistentka pedagoga

Jana Kuličková
jana.kulickova@zszdice.cz, 723 355 873

asistentka pedagoga
Mgr. Jana Macháčková 
jana.machackova@zszdice.cz, 775 550 428
konzultace: čt 14:00–14:30

učitelka 
1. a 2. stupeň

Renata Malá 
renata.mala@zszdice.cz, 737 739 512

asistentka pedagoga,
vychovatelka ŠD

Adéla Matějková 
adela.matejkova@zszdice.cz, 603 214 452

asistentka  pedagoga

Mgr. Eva Mitchell 
eva.mitchell@zszdice.cz, 723 304 547
konzutlace: st 13:00–13:30

učitelka 
1. a 2. stupeň

Mgr. Dana Němcová 
dana.nemcova@zszdice.cz, 775 550 428
konzultace: út 14:00–14:30

učitelka 2. stupeň

Mgr. Marie Pechová 
marie.pechova@zszdice.cz, 603 214 452
konzultace: út 12:30–13:30

učitelka 1. stupeň
Lenka Píšová 
lenka.pisova@zszdice.cz, 776 681 859

asistentka pedagoga

Alena Podskalská 
alena.podskalska@zszdice.cz, 603 214 452

vychovatelka ŠD
Ing. Bohumila Prokšová
bohumila.proksova@zszdice.cz, 775 550 428
konzultace: út 12:00–12:30

učitelka 2. stupeň

MgA. Jana Samková 
jana.samkova@zszdice.cz, 775 550 428
konzultace: po 14:00–14:30

učitelka 2. stupeň
Lucie Sklenářová
lucie.sklenarova@zszdice.cz, 606 357 584
konzultace: st 13:30–14:00

učitelka 
1. a 2. stupeň

Denisa Sluková
denisa.slukova@zszdice.cz, 724 994 086

asistentka pedagoga
Ing. Jitka Sojková
jitka.sojkova@zszdice.cz, 775 550 428

učitelka 2. stupeň

Mgr. Michaela Steigerová
michaela.steigerova@zszdice.cz, 603 214 452

asistentka pedagoga,
vychovatelka ŠD

Marie Stejskalová
marie.stejskalova@zszdice.cz, 775 550 428

asistentka pedagoga

Daniela Střečková 
daniela.streckova@zszdice.cz, 603 214 452

asistentka
Barbora Škachová
barbora.skachova@zszdice.cz, 603 214 452
konzultace: po 12:00–12:30

učitelka 1. stupeň

Alena Štochlová 
alena.stochlova@zszdice.cz, 602 284 068

asistentka pedagoga
Gabriela Vajnerová
gabriela.vajnerova@zszdice.cz, 732 435 467

asistentka pedagoga

Ilona Voráčková 
ilona.vorackova@zszdice.cz, 603 389 924

asistentka pedagoga
Romana Žihlová
romana.zihlova@zszdice.cz, 604 394 995

asistentka pedagoga

Diana Žoltáková 
diana.zoltakova@zszdice.cz, 775 550 428

asistentka pedagoga
Simona Žoltáková
simona.zoltakova@zszdice.cz, 775 550 428

asistentka pedagoga,
školní klub

Další pracovníci školy

Iveta Blábolová uklízečka Hana Červená hlavní kuchařka

Pavla Davidová recepční
Markéta Diedrichová 
marketa.diedrichova@zszdice.cz. 775 550 427

sekretářka

Miroslava Doležalová kuchařka Radek Havrda, 720 340 195 správce hřiště
na 1. stupni

Hana Kumar uklízečka
Lada Ličíková 
skolni.jidelna@zszdice.cz, 777 981 938

vedoucí školní jídelny

Jana Morávková uklízečka
Martin Opatrný
martin.opatrny@zszdice.cz, 728 450 385

školník

Zdeňka Petáková kuchařka Miroslava Petrželková kuchařka

Dana Procházková 
dana.prochazkova@zszdice.cz, 603 214 452

recepční Simona Procházková kuchařka

Ilona Stejskalová 
ilona.stejskalova@zszdice.cz, 731 449 725

hospodářka Nikola Vašíčková uklízečka

Monika Zusková uklízečka



PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

září 2020

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku
říjen 2020

22.–23. 10. Branné dny
26.–27. 10. Ředitelské volno
29.–30. 10. Podzimní prázdniny

listopad 2020

9.–20. 11. Třídní schůzky 1. a 2. stupeň (triády)
18. 11. Pedagogická rada
25. 11. Vánoční dílny 2. stupeň
29. 11. Adventní trhy

prosinec 2020

23. 12.–3. 1. Vánoční prázdniny
leden 2021

20. 1. Pedagogická rada
28. 1. Předávání vysvědčení
29. 1. Pololetní prázdniny

únor 2021

15.–21. 2. Jarní prázdniny
březen 2021

5. 3. Ples školy
24. 3. Den otevřených dveří, Den učitelů
29. 3. Žák učitelem

duben 2021

1.–5. 4. Velikonoční prázdniny
8.–9. 4. Zápis do prvních tříd
12.–23. 4. Třídní schůzky 1. a 2. stupeň (triády)
14. 4. Pedagogická rada
30. 4. Den Země

květen 2021

Akademie školy
červen 2021

1. 6. Den dětí
4. 6. Atletický den
14.–18. 6. Vodácký kurz
24. 6. Pedagogická rada
30. 6. Slavnostní zakončení školního roku

Rozloučení s 9. ročníky na MěÚ Zdice

Všechny  fotografie  použité  ve  školním  zpravodaji  jsou  použity  s laskavým
svolením pana Miloše Samka. Děkujeme.


