
ÚVODNÍ SLOVO

Vážení rodiče, milí žáci,

právě  vstupujeme do  nového  školního  roku  2022–2023  s  velkou  nadějí,  že  karantény,  distanční  výuka  a  různá
proticovidová opatření jsou již minulostí. 
Doufám, že v tomto školním roce se nám podaří odstranit následky uplynulých let a definitivně se vrátíme k běžnému
provozu školy. 

Jaké novinky nás čekají? 
Budeme pokračovat v plnění projektu EU Šablony III, který v tomto školním roce končí. Budeme se v rámci tohoto
projektu věnovat tandemové výuce, doučování a získávat zkušenosti z jiných škol – jak u nás, tak i v zahraničí, díky
tomuto projektu můžeme spolupracovat se školním psychologem.

Mezi osvědčené aktivity rozhodně bude patřit doučování, které v rámci Národního plánu obnovy organizuje MŠMT
a jehož prostřednictvím čerpáme prostředky z fondu Evropské unie – Next Generatin EU. V uplynulém školním roce
jsme z těchto prostředků zřídili celkem 25 doučovacích skupin, které navštěvovalo celkem 133 žáků. Budeme se
i nadále snažit poskytovat podporu všem dětem, které to potřebují.
Škola bude dále pokračovat v projetu Pomáháme školám k úspěchu, ve kterém rozvíjíme čtenářskou, pisatelskou
a kritickou gramotnost žáků. O to se snažíme spolu s devíti školami, které se do projektu připojily před dvěma lety.
Naše škola je školou projektovou a pro partnerské školy ze Středočeského kraje jsme spolu s našimi pedagogickými
konzultanty  připravili  tři  setkání  s  celkem  33  otevřenými  hodinami.  V  tomto  školním  roce  bude  spolupráce
pokračovat, připravujeme jedno setkání učitelů a zúčastníme se dalších otevřených hodin na připojených školách.
Věříme,  že  naše  společné  vzdělávání  přispěje  i  k  lepšímu učení  žáků.  Dětem průběžně připravujeme i  příznivé
čtenářské  prostředí,  nakoupili  jsme  nové  knihy  do  třídních  knihovniček  a  do  školní  knihovny,  ale  především
provozujeme na všech chodbách školy tzv. knihobudky, které nabízejí stále nové knihy, které si děti mohou vzít
kdykoli během dne, a pokud se jim kniha líbí, mohou si ji i nechat, nebo po přečtení vrátit. 

Škola vstupuje již do druhého roku, který přináší zavádění a zlepšování výuky ICT, nakoupili jsme pro děti nové
tablety  a  chromebooky,  ještě  nás  čeká  nákup dalších  pomůcek  pro  robotiku,  výukových Lego sad,  3D tiskáren
a inovace učebny ICT.
Připravujeme pro děti řadu kroužků a volnočasových aktivit, jejichž nabídku naleznete uvnitř tohoto informačního
letáku. 

Pokračovat  budou i  naše školní projekty jako jsou vánoční  trhy,  ples,  proběhne projekt  Brána jazyků, čtenářský
maraton,  čtení  s  přednesem a  další.  V rámci  třídnických  hodin  budou  probíhat  aktivity  zaměřené  na  prevenci
rizikového chování dětí. Usilujeme o to, aby se dětem ve škole líbilo a cítily se ve škole bezpečně.
Přeji všem rodičům a dětem klidný a spokojený školní rok 2022–2023! 

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 školní psycholog, 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 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 ve spolupráci se školním psychologem řeší patologické jevy chování žáků
a třídních kolektivů. Spolu se školním psychologem 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 psychologem a školním metodikem prevence výchovné a vzdělávací problémy žáků. Jsou v kontaktu s PPP.
Dohlíží  na činnost  asistentů žáků.  Na 2.  st.  je  výchovná poradkyně garantem profiorientace žáků devátých tříd.
Pomáhají sestavovat a vyhodnocovat individuální vzdělávací plán (IVP) pro integrované žáky a plán pedagogické
podpory  pro  žáky  (PlPP),  kteří  mají  výukové  potíže,  ale  nemají  potvrzený  IVP pedagogicko-psychologickou
poradnou (PPP).
Výchovný poradce 1. st.
Mgr. Kateřina Baumová, konzultace: po 13:00–14:00 
nebo po telefonické domluvě
kontakt: 775 646 628, katerina.baumova@zszdice.cz

Výchovný poradce 2. st. 
Mgr. Helena Moutelíková, konzultace: st 13:00–14:00
nebo po telefonické domluvě 
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 
nebo po telefonické domluvě
kontakt: 777 796 911, jitka.palanova@zszdice.cz

Metodik prevence 2. st.
Mgr. Radek Hampl, konzultace: pá 14:00–14:30
nebo po telefonické domluvě
kontakt: 604 871 919, radek.hampl@zszdice.cz
Školní psycholog
Mgr. Jiří Štěpo, konzultace: st, pá 9:00–14:30
nebo po telefonické domluvě
kontakt: 731 802 075, jiri.stepo@zszdice.cz

PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE A ROZVOJ
JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ PRO ŽÁKY Z CIZINY

Pedagogicko-psychologické  poradny  doporučují  žákům
předmět  speciálně  pedagogická  péče  nebo  rozvoj
jazykových schopností pro žáky cizince na 2. st. 6 hodin
týdně.  Na  1.  st.  ZŠ  bude  8  hodin  předmětu  speciálně
pedagogické  péče,  který  povedou  speciální  pedagožka
Mgr.  Jitka  Palanová,  Bc. Lenka  Píšová,  Mgr. Stanislava
Pánková, která vede i předmět rozvoj jazykových schop-
ností pro žáky z ciziny. Rozvoj jazykových schopností pro
žáky z ciziny bude probíhat v 7x týdně.

Na 2.st bude 10 hodin předmětu speciálně pedagogické 
péče, který povedou Mgr. Jana Macháčková,Mgr. Martina 
Krajdlová, Ing. Bohumila Prokšová, RNDr. Jana Míková, 
Bc. Lenka Píšová, Mgr. Stanislava Pánková.

METODIK PREVENCE 1. STUPEŇ

Na vyžádání, se ve dvou druhých ročnících uskutečnila dvouhodinovka s tématem agrese, ubližování, obrana. Dalším
tématem byla poctivost a krádeže. 
Proběhlo 12 rozhovorů s rodiči a žáky. Tématem byl prospěch a chování žáka ve výuce a v době přestávek, narušená
komunikace mezi rodičem, učitelem a žákem. Případy byly projednány i se školním psychologem. 

Celkem proběhla dvě šetření na záškoláctví, obě byla projednána i s OSPODem.
Dále  s  OSPODem byla  vedena  dvě  sezení  týkající  se  individuálně  výchovného  plánu  (IVýP)  žáka.  Jednání  se
uskutečnila za přítomnosti  sociální pracovnice,  žáka,  matky, zákonného zástupce,  školního psychologa,  metodika
prevence, třídního učitele a pedagogické asistenky.

Proběhla jednání s dětskou psychiatrickou klinikou ohledně umístění žáka na diagnostický pobyt.
Ve 2.–4. ročníku proběhlo v některých třídách vaření zdravého pokrmu, učitelé seznamovali žáky s principy zdravého
životního stylu. Třídy, které si loni neudělaly dotazník na zdravý životní styl, jej letos uskutečnily.



METODIK PREVENCE 2. STUPEŇ

V loňském školním roce jsme na naší škole čelili nárůstu rizikového chování. Metodik prevence na druhém stupni
vedl  celkem  45  setkání  s rodiči  rizikových  žáků.  Nejčastěji  jsme  řešili  nevhodné  a nerespektující  chování  ke
spolužákům (zesměšňování, braní věcí apod.). Zaznamenali jsme také šest případů agresivního chování a tři případy
sebepoškozování.  Novým fenoménem bylo zneužívání  nikotinových sáčků,  jejichž užívání  ve škole se  potvrdilo
u šesti žáků. Situaci jsme řešili v součinnosti s Policií ČR a rodiče všech žáků školy jsme elektronicky upozornili na
rizika spojená s jejich užíváním. Dále jsou mezi dětmi stále populárnější elektronické cigarety. Jejich kouření ve třídě
či na toaletách bylo zaznamenáno u čtyř žáků. Potenciálně nebezpečnou manipulaci s okny a vyhazování předmětů
z nich jsme řešili třikrát. U jednoho žáka byl uzavřen individuálně výchovný plán (IVýP) a byla svolána případová
komise se zástupcem OSPOD. Zejména ke konci školního roku přibývalo i projevů vandalismu, jak v učebnách, tak
především na toaletách. 
I  nadále využíváme platformu NNTB.cz  (nenech to  být),  která  umožňuje  žákům,  učitelům i rodičům anonymně
upozornit na rizikové chování žáků. V loňském školním roce jsme takových podnětů přijali celkem patnáct, zhruba
polovina  z nich  vedla  ke  zlepšení  situace žáků.  Jednou  z hlavních  priorit  naší  školy  je  zabezpečení  bezpečného
a přátelského prostředí  pro  všechny žáky.  Věříme,  že  součinnost  třídních  učitelů,  metodika  prevence  a  školního
psychologa, spolu s pravidelnými třídnickými hodinami, pomáhají vztahy mezi žáky zlepšovat.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

V letošním  školním  roce  2022/2023  má  naše  ŠD  šest  oddělení.  Jedno  oddělení  je  „přespolní“.  Toto  oddělení
navštěvují  žáci,  kteří  odjíždějí  domů autobusem mezi  13:00–13:30.  Na odjezd žáků dohlíží  po celou dobu paní
vychovatelka. Toto oddělení má prostory v přízemí 2. stupně ZŠ. Oddělení se naplňují do počtu 30 žáků. V současné
době je  školní  družina zcela naplněna.  Děti  ze 4.  třídy navštěvují  ŠK. Jednotlivá oddělení  vedou: 1.  odd. Alena
Podskalská  (vedoucí  vychovatelka),  2. odd.  Jaroslava  Jungmannová,  3. odd.  Hana  Košťálková,  4. odd.  Bc.  Jana
Holečková, DiS. 5. odd. Adéla Matějková, 6. odd. Renáta Malá. 1., 2. a 3. odd. (1. třídy) mají prostory v přízemí,
4. odd. má prostor ve 2. patře (přístavba) a 5. odd. V 1. patře 1. stupně ZŠ. 1.,  2.,  3.  a 4.  odd. mají  k dispozici
k vyzvedávání dětí videozvonky. Měsíční poplatek za ŠD byl rozdělen do několika skupin – podle délky pobytu
účastníka v ŠD. Pouze ranní nebo pouze „přespolní“ (tzn. Do 13:30) 100 Kč/měsíc, pouze odpolední 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. Veškeré dokumenty, informace a aktuality najdete na webu školy
nebo v naší vitríně u vchodu do školy (1. stupeň). Prostory ŠD postupně vybavujeme novými stavebnicemi, hrami,
knihami a pomůckami.  Finanční  podporu získáváme od vedení  školy nebo od Spolku rodičů a přátel  ZŠ Zdice.
V letošním školním roce  nenabízíme  dětem žádné  kroužky v  rámci  ŠD z  důvodu malého zájmu dětí.  Hlavním
důvodem je také velký výběr kroužků, které nabízejí dětem různí externí pracovníci, DDM, ZUŠ a také naše ZŠ
(kroužky AJ, sbor, keramika apod.). 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 dvě odpolední akce se školním klubem (sportovní pětiboj a vědomostní kvíz). V závěru školního
roku bude probíhat vernisáž výtvarných a rukodělných prací dětí ŠD (společně s rodiči). 
Vážení rodiče,  jakákoli  materiální pomoc (papíry, kartony, látky,  vlny a jiné přebytky k činnostem ŠD nebo hry
a stavebnice, které již doma dosloužily) je vítána. Děkujeme. 



KROUŽKY NA 1. STUPNI
Název kroužku třída den čas vyučující cena

Kroužek anglického jazyka 1. ročník středa 12:00–12:45 Mgr. Eva Mitchell 1 400 Kč + učebnice

Kroužek anglického jazyka 1. ročník pondělí 12:00–12:45 Mgr. Pavla Jeránková 1 400 Kč + učebnice

Kroužek anglického jazyka 2. A středa 11:50–12:35 Mgr. Bc. Zdeňka Patková, Ph.D. 1 400 Kč 

Kroužek anglického jazyka 2. B středa 11:50–12:35 Mgr. Eva Machová 1 400 Kč

Kroužek anglického jazyka 2. C středa 11:50–12:35 Mgr. Barbora Škachová 1 400 Kč

Sbor 1.–5. ročník středa 13:00–13:45
Mgr. Miroslava Lodeová, 

Lucie Pavlovská
1 000 Kč

Přírodovědný kroužek 2.–4. ročník úterý 13:00–14:00
Mgr. Bc. Zdeňka Patková, Ph.D.,

Mgr. Jana Macháčková
1000 Kč za 12 kurzů 

(I. pololetí)

Výtvarný kroužek 3.–4. ročník středa 13:00–14:00 Mgr. Petra Srpová 1 400 Kč na celý šk. rok

Keramický kroužek 1.–9. ročník
úterý nebo

čtvrtek
14:00–16:00 Nela Balašová 1 200 Kč na půl roku

Příprava na přijímací zkoušky 9. ročník
pondělí,

úterý
Ing. Blanka Fikrlová, Mgr. Helena

Moutelíková, Mgr. Miroslav Holotina
700 Kč 

(leden–duben)

ŠKOLNÍ KLUB

Školní klub je určen pro žáky 5. – 9. ročníku ZŠ Zdice
(letos výjimečně také pro žáky 4. ročníku). Je to místo,
kde se děti mohou setkávat nad různými společenskými
hrami,  místo,  kde si děti  mohou vyhledat informace na
počítači,  vytvořit  referát,  účastnit  se  zájmových
a sportovních  aktivit  (stolní  tenis,  stolní  fotbálek  ...),
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,  tvoření,
vyrábění,  hra  na  piano,  fotografické  nebo  výtvarné
soutěže, turnaj ve stolním fotbálku nebo v ping-pongu.

Docházka  do  klubu  nemusí  být  pravidelná,  záleží  na
zájmu a časových možnostech dětí.
Otevírací doba klubu

Ráno: po–pá 7:00–7:45
Odpoledne: po 11:30–16:00

út 11:30–16:00
st 12:00–16:00
čt 12:30–16:00
pá 11:30–15:00

Roční  poplatek  pro  žáky  5.–9.  ročníku činí  1  000 Kč.
Roční  poplatek  pro  žáky  4.  ročníku  činní  při  ranní
a odpolední docházce 2 500 Kč. Při odpolední docházce
1 500 Kč a při ranní docházce 1 000 Kč. Platbu je nutné
provést do dvou měsíců od podání přihlášky buď osobně
nebo elektronicky na účet školy 0364763359/5500.
Školní klub se nachází  v přízemí budovy 2.  stupně ZŠ
Zdice.  Vede  jej  vychovatelka  Lucie  Pavlovská
(775 550 429, lucie.pavlovska@zszdice.cz).

ŠKOLNÍ KNIHOVNA – ČÍTÁRNA

Školní  knihovna  bude  otevřena  pro  všechny  žáky  opět
každé ÚTERÝ a ČTVRTEK od 13:00 do 15:00 hodin.
První  návštěvníky v novém školním roce uvítá  6.  září.
Knihovna nabízí spoustu titulů, které zaujmou začínající
i zkušené  čtenáře.  V  klidném  prostředí  knihovny
s relaxační zónou se mohou žáci ponořit do děje vybrané

knihy a strávit tak příjemně volný čas. Knihy si mohou
půjčit bezplatně i domů. Těšíme se na nové čtenáře!

Daniela  Střečková,  knihovnice.  Kontakt  na  knihovnu:
skolni.knihovna@zszdice.cz

ŠKOLNÍ KAPELA 

Školní kapela je v nabídce povinně volitelných předmětů
už jedenáctým rokem. Za tu dobu se v ní vystřídala řada
nadšených  hudebníků,  z  nichž  mnozí  se  hudbě
a vystupování věnují aktivně dodnes. Repertoár zahrnuje
jak  převzaté  pop-rockové skladby,  tak  i  vlastní  tvorbu.
Školní kapela vystupuje pravidelně na kulturních akcích
školy i města Zdice. Kapela má na svém kontě celkem pět
nahrávek,  tři  videoklipy  a  dvě  reportáže  pro  Českou
televizi  (pořady  Wifina  a  Tý  jó).  Bohužel,  v loňském
školním roce díky pandemii činnost kapely téměř ustala,
nebylo možné koncertovat a většinou ani zkoušet. Letos
proběhne  generační  obměna  na  postech  klíčového
nástrojového obsazení.

ŠKOLNÍ PARLAMENT

Školní  parlament  je  mezičlánkem vedení  školy a  žáků.
Program  parlamentu  by  se  dal  rozdělit  do  tří  skupin:
charitativní akce, podpora potřeb žáků a vybavení školy,
zlepšení  atmosféry  ve  škole.  Zástupci  školního
parlamentu jsou voleni  v jednotlivých třídách od 5.  do
9. ročníku  a  volí  se  vždy  na  aktuální  školní  rok.  Žáci
napříč  ročníky  vedou  debaty,  poslouchají,  doplňují
návrhy  ostatních  a  vzájemně  spolupracují  na  realizaci
projektů.  
Odměnou  za  práci  v  loňském  školním  roce  byl  pro
zástupce  parlamentu  výlet  na  Petřín  a  Pražský  hrad,
hrazený z prostředků školy, který se vydařil a byl dětmi
kladně hodnocen. 

Věříme, že program parlamentu na letošní rok bude pro
žáky i učitele stále zajímavý a přínosný. Na setkání se těší
koordinátorky  činnosti  parlamentu  Zdenka  Hujerová
a Gábina Vajnerová.

mailto:lucie.pavlovska@zszdice.cz


SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL PŘI ZŠ ZDICE

Spolek  sdružuje  všechny,  kteří  mají  chuť  přispět  svými  silami,  nápady a  časem naší  škole  a  dětem.  Pracujeme
v těchto oblastech:

✗ podílení se na organizování kulturních, sportovních a společenských akcí pro děti a pro rodiče;
✗ spolupráce se ZŠ Zdice při zajišťování školních akcí;
✗ finanční podpora aktivit školy (soutěže, škola v přírodě, výlety apod.);
✗ pomoc při zajištění provozu a nákupu vybavení učeben a dalších prostorů ZŠ, finanční, materiální, manuální.

Každá třída má ve výboru Spolku jednoho zástupce z řad rodičů a třídního učitele. Společně rozhodujeme o použití
finančních prostředků pro potřeby našich dětí. Především se používají na odměny do soutěží, odměny za prospěch,
reprezentaci školy, cestovné na soutěže, pořádání přednášek, knihy pro pasované čtenáře z řad prvňáčků, šerpy pro
deváťáky. Podporujeme také projekt Adopce na dálku, jsme připraveni přispět na výlety nebo školy v přírodě dětem
ze sociálně znevýhodněných poměrů. Přispívali jsme i na vybavení tříd nebo školy – v minulém roce se pořídila klec
pro  uskladnění  pomůcek  na  TV.  Část  prostředků  se  používá  pravidelně  na  kopírování  (papíry,  tonery,  kopírka)
a nákup výkresů, čtvrtek... na VV.
Již několik let  se z účtu Spolku nehradí hygienické potřeby, všechny finance se snažíme rozdělovat spravedlivě,
s uvážením a hospodárně.

Většinou rozhodujeme hlasováním celého výboru na výročním Shromáždění Spolku nebo online hlasováním.
Základní zdroje financí:

✗ příspěvek rodičů na každého žáka 200 Kč (vybírá se v září);
✗ výtěžek z prodeje výrobků žáků na Vánočních trzích (50 % zůstává třídě) + školní pekárna z produkce rodičů;
✗ sponzorské dary;
✗ výtěžek z Plesu školy a ostatních akcí pořádaných školou nebo Spolkem.

Na konci loňského školního roku došlo ke změně ve vedení Spolku. Novou předsedkyní Spolku se stala paní Aneta
Justychová, místopředsedkyní se stala paní Michaela Hatinová a pokladníkem Spolku je paní Markéta Dietrichová. 

Všem zástupcům tříd děkujeme za jejich nezištnou práci.
Za Spolek Michaela Hatinová, místopředseda



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: út 13:30–14:30

Mgr. Jitka Palanová
jitka.palanova@zszdice.cz, 777 796 911
konzultace: út 14:00–14:45

Mgr. David Bečvář
david.becvar@zszdice.cz, 733 677 222
konzultace: út 14:00–15:00

Třídní učitelé

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

1.B
Mgr. Miroslava Lodeová
miroslava.lodeova@zszdice.cz 603 183 982
konzultace: po 12:00–12:30

1.C
Bc. Lenka Drsková 
lenka.drskova@zszdice.cz, 601 336 152
konzultace: st 12:00–12:45

2.A
Mgr. Bc. Zdeňka Patková, Ph.D.
zdenka.patkova@zszdice.cz, sborovna 603 214 452
konzultace: po 12:00–12:30

2.B
Mgr. Eva Machová
eva.machova@zszdice.cz, 777 142 243
konzultace: po 12:30–13:00

2.C
Mgr. Barbora Škachová
barbora.skachova@zszdice.cz, 720 563 023
konzultace: po 12:30–13:00

3.A
Michaela Hatinová
michaela.hatinova@zszdice.cz, 728 230 418
konzultace: st 13:00–13:30

3.B
Mgr. Monika Kindlová
monika.kindlova@zszdice.cz, sborovna 603 214 452
konzultace: pá 10:00–10:30

3.C
Mgr. Lucie Hošková
lucie.hoskova@zszdice.cz, 728 602 484
konzultace: st 13:00–13:30

4.A
Mgr. Kateřina Hrodková
katerina.hrodkova@zszdice.cz, sborovna 603 214 452
konzultace: st 13:00–13:30

4.B
Mgr. Dana Benedikta Mislerová
dana.mislerova@zszdice.cz, 776 016 898
konzultace: po 13:00–13:30

4.C
Mgr. Petra Srpová
petra.srpova@zszdice.cz, 606 273 256
konzultace: st 13:15–13:45

5.A
Kristýna Vodičková
kristyna.vodickova@zszdice.cz, 723 201 461
konzultace: čt 13:00–13:45

5.B
Mgr. Taťána Houdková
tatana.houdkova@zszdice.cz, sborovna 603 214 452
konzultace: po 13:30–14:00

5.C
Mgr. Klára Rohlenová
klara.rohlenova@zszdice.cz, 603 918 050
konzultace: út 11:50–12:35

6.A
Ing. Pavla Nawratová
pavla.nawratova@zszdice.cz, sborovna 603 214 452
konzultace: pá 7:00–7:30

6.B
Ing. Renata Klimešová
renata.klimesova@zszdice.cz, 606 415 480
konzultace: út 14:00–15:00

7.A
Ing. Radka Šaňková
radka.sankova@zszdice.cz, sborovna 603 214 452
konzultace: čt 7:00–7:30

7.B
Mgr. Lucie Sklenářová
lucie.sklenarova@zszdice.cz, 606 357 584
konzultace: st 14:00–14:30

7.C
Mgr. Jana Macháčková 
jana.machackova@zszdice.cz, sborovna 603 214 452
konzultace: út 14:00–14:30

8.A
Mgr. Helena Moutelíková
helena.moutelikova@zszdice.cz, 732 634 151
konzultace: st 13:00–14:00

8.B
Mgr. Miroslav Holotina
miroslav.holotina@zszdice.cz, 724 868 844
konzultace: čt 7:00–7:30

8.C
Mgr. Josef Bárta
josef.barta@zszdice.cz, 775 620 208
konzultace: út 7:00–7:45

9.A
Mgr. Radek Hampl
radek.hampl@zszdice.cz, 604 871 919
konzutace: pá 14:00–14:30

9.B
Ing. Blanka Fikrlová
blanka.fikrlova@zszdice.cz, 777 023 866
konzultace: st 13:00–14:00

9.C
Mgr. Alena Mončeková
alena.moncekova@zszdice.cz, 721 154 753
konzultace: st 14:00–15:00

V případě nevyhovující konzultačních hodin lze domluvit individuální termín.



Další pedagogičtí pracovníci

Nela Balašová
nela.balasova@zszdice.cz, sborovna 603 214 452
konzultace: po 13:30–14:00

asistentka
pedagoga

Veronika Blažková
veronika.blazkova@zszdice.cz, 773 600 035
konzultace: po 10:45–11:30

asistentka
pedagoga

Eva Geršicová
eva.gersicova@zszdice.cz, sborovna 603 214 452
konzultace: po 13:00–13:30

asistentka
pedagoga

Kateřina Hamplová 
katerina.hamplova@zszdice.cz, 737 755 352
konzultace: st 12:35–13:05

asistentka
pedagoga

Bc. Jana Holečková DiS.
jana.holeckova@zszdice.cz, 733 545 570

vychovatelka
ŠD

Zdenka Hujerová
zdenka.hujerova@zszdice.cz, sborovna 603 214 452
konzultace: pá 8:00–8:45

asistentka
pedagoga

Mgr. Pavla Jeránková
pavla.jerankova@zszdice.cz, sborovna 603 214 452
konzultace: pá 7:00–7:30

učitelka 
1. a 2. stupeň

Jaroslava Jungmannová 
jaroslava.jungamnnova@zszdice.cz,
733 677 221

vychovatelka
ŠD

Mgr. Dana Kabátníková
dana.kabatnikova@zszdice.cz, sborovna 603 214 452
konzultace: čt 8:00–8:45

učitelka
2. stupeň

Lenka Klesová
lenka.klesova@zszdice.cz, 777 887 180
konzultace: čt 15:30–16:00

asistentka
pedagoga

Mgr. Jitka Kobrsková
jitka.kobrskova@zszdice.cz, 603 214 452
konzultace: st 12:45–13:15

učitelka 
1. a 2. stupeň

Hana Košťálková 
hana.kostalkova@zszdice.cz, 606 483 582

vychovatelka
ŠD

Mgr. Martina Krajdlová
martina.krajdlova@zszdice.cz, 725 101 480
konzultace: st 13:30–14:00

učitelka 
2. stupeň

Jana Kuličková
jana.kulickova@zszdice.cz, 723 355 873
konzultace: po 7:00–7:30

asistentka
pedagoga

Lenka Küfnerová
lenka.kufnerova@zszdice.cz, 728 820 665
konzultace: po 13:45–14:15

asistentka
pedagoga

Tetiana Makurina
tetiana.makurina@zszdice.cz, sborovna 603 214 452

párová
učitelka

ukrajinských
žáků

Renata Malá 
renata.mala@zszdice.cz, 737 739 512
konzultace: čt 7:00–7:30

asistentka
pedagoga

Jana Malcová
jana.malcova@zszdice.cz, sborovna 603 214 452
konzultace: st 10:45–11:15

asistentka
pedagoga

Adéla Matějková 
adela.matejkova@zszdice.cz, 720 108 088
konzultace: st 11:00–11:30

vychovatelka
ŠD

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

učitelka 
1. a 2. stupeň

RNDr. Jana Míková
jana.mikova@zszdice.cz, sborovna 603 214 452
konzultace: st 13:30–14:00

učitelka 
2. stupeň

Mgr. Dana Němcová 
dana.nemcova@zszdice.cz,  sborovna 603 214 452
konzultace: út 13:00–14:00

učitelka 
2. stupeň

Lucie Pavlovská
lucie.pavlovska@zszdice.cz, 775 550 429

vedoucí 
školního

klubu

Mgr. Stanislava Pánková 
stanislava.pankova@zszdice.cz, 606 876 378
konzultace: po 12:00–12:30

učitelka 
1. stupeň

Mgr. Marie Pechová 
marie.pechova@zszdice.cz, sborovna 603 214 452
konzultace: st 12:30–13:00

učitelka
1. stupeň

Bc. Lenka Píšová 
lenka.pisova@zszdice.cz, 776 681 859
konzultace: út 12:00–12:30

asistentka
pedagoga

Alena Podskalská 
alena.podskalska@zszdice.cz, 733 677 221

vedoucí 
vychovatelka

Ing. Bohumila Prokšová
bohumila.proksova@zszdice.cz, sborovna 603 214 452
konzultace: čt 12:45–13:15

učitelka 
2. stupeň

Andrea Rabochová
andrea.rabochova@zszdice.cz, sborovna 603 214 452
konzultace: út 13:00–13:30

asistentka
pedagoga

MgA. Jana Samková 
jana.samkova@zszdice.cz, 603 214 452
konzultace: po 14:00–14:30

učitelka 
2. stupeň

Kateřina Skleničková
katerina.sklenickova@zszdice.cz,  sborovna 603 214 452
konzultace: út 13:00–13:30

asistentka
pedagoga

Denisa Sluková
denisa.slukova@zszdice.cz, sborovna 603 214 452
konzultace: po 10:45–12:30

asistentka
pedagoga

Marie Stejskalová
marie.stejskalova@zszdice.cz, 602 833 166
konzultace: čt 12:50–13:20

asistentka
pedagoga

Daniela Střečková 
daniela.streckova@zszdice.cz, 603 214 452
konzultace: út 14:00–14:30

asistentka
pedagoga,
knihovnice

Mgr. Jiří Štěpo
jiri.stepo@zszdice.cz, 731 802 075
konzultace: st, pá 9:00–14:30

školní
psycholog

Martina Tomášková
martina.tomaskova@zszdice.cz, 723 530 343
konzultace: st 12:00–12:30

asistentka
pedagoga

Zuzana Urbánková
zuzana.urbankova@zszdice.cz, sborovna 603 214 452
konzultace: st 14:00–15:00

asistentka
pedagoga

Gabriela Vajnerová
gabriela.vajnerova@zszdice.cz, 732 435 467
konzultace: st 9:00–9:30

asistentka
pedagoga

Ilona Voráčková 
ilona.vorackova@zszdice.cz, 603 389 924
konzultace: čt 11:40–12:10

asistentka
pedagoga

Romana Žihlová
romana.zihlova@zszdice.cz, 604 394 995
konzultace: út 13:00–13:30

asistentka
pedagoga

Simona Žoltáková
simona.zoltakova@zszdice.cz,  sborovna 603 214 452
konzultace: po 13:30–14:00

asistentka
pedagoga



Další pracovníci školy

Iveta Blábolová uklízečka Pavla Davidová recepční

Markéta Diedrichová 
marketa.diedrichova@zszdice.cz. 311 686 576

sekretářka Miroslava Doležalová kuchařka

Petr Kobelka hlavní kuchař
Jiří Kožuch
jiri.kozuch@zszdice.cz, 775 550 428

školník, 
správce hřiště

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

vedoucí školní jídelny

Jana Morávková uklízečka Zdeňka Petáková kuchařka

Miroslava Petrželková kuchařka Petra Plecitá kuchařka, uklízečka

Dana Procházková 
dana.prochazkova@zszdice.cz

recepční Simona Procházková kuchařka

Ilona Stejskalová, DiS. 
ilona.stejskalova@zszdice.cz, 311 686 576

hospodářka Nikola Vašíčková uklízečka

Hana Veverková kuchařka Monika Zusková uklízečka

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

září 2022
1. 9. Slavnostní zahájení školního roku
9. 9. Běh Knihovem
14. 9. Třídní schůzky 6.A, 6.B
21. 9. Třídní schůzky společné 1. stupeň (16:00), 2. stupeň (17:00)

říjen 2022
24.–25. 10. Branné dny
26.–27. 10. Podzimní prázdniny

listopad 2022
16. 11. Pedagogická rada
18. 11. Ředitelské volno
21.–29. 11. Třídní schůzky 1. a 2. stupeň (triády)
24. 11. Vánoční dílny 2. stupeň
27. 11. Adventní trhy

prosinec 2022
22. 12. Ředitelské volno
23. 12.–2. 1. Vánoční prázdniny

leden 2023
25. 1. Pedagogická rada
31. 1. Předávání vysvědčení

únor 2023
3. 2. Pololetní prázdniny
13.–19. 2. Lyžařský kurz 7. třídy

březen 2023
6. 3.–12. 3. Jarní prázdniny
28. 3. Žák učitelem
29. 3. Den otevřených dveří, Den učitelů

duben 2023
6.–10. 4. Velikonoční prázdniny
19. 4. Pedagogická rada
21. 4.–3. 5. Třídní schůzky 1. a 2. stupeň (triády)
21. 4. Den Země
28. 4. Ples školy

květen 2023

26. 5. Atletický den

červen 2023
1. 6. Den dětí
19.–23. 6. Vodácký kurz
26. 6. Pedagogická rada
29. 6. Olympijský den 1. stupeň
30. 6. Slavnostní zakončení školního roku
30. 6. Rozloučení s 9. ročníky na MěÚ Zdice


