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Školní zpravodaj 

ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 

Pro školní rok 2022/2023

 ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1, 787 01 Šumperk    www.1zsspk.cz    IČO: 00852295

Kontakty na vedení školy: 

Ředitel: PaedDr. Milan Tichý 

 583 213 012 ¦  tichy@1zsspk.cz 

Zástupce pro 1. st.: Mgr. Hana Hrubá 

 583 213 011/5725 ¦  hruba@1zsspk.cz 

Zástupce pro 2. st.: Mgr. Marcela Macečková 

 583 213 011/5725 ¦  maceckova@1zsspk.cz 

Výchovný poradce: Mgr. Ivana Brázdová 

 583 213 011/5821 ¦  brazdova@1zsspk.cz 

Vedoucí školní jídelny: Marcela Hegerová 

 583 212 719 ¦  jidelna@1zsspk.cz 

Sekretariát: Jana Havlíková 

 583 213 011 ¦  skola@1zsspk.cz 

Organizace školního roku: 

Zahájení:       čt. 1. 9. 

Podzimní prázdniny:   st. 27. 10. - pá. 29. 10. 

Vánoční prázdniny:    pá. 23. 12. - po. 2. 1. 

Konec 1. pololetí:    út. 31. 1. 

Pololetní prázdniny:    pá. 3. 2. 

Jarní prázdniny:     po. 27. 2. - ne. 5. 3. 

Velikonoční prázdniny:  čt. 6. 4 - po. 10. 4. 

Konec 2. pololetí:    pá. 30. 6. 

Hlavní prázdniny:    so. 1. 7. - čt. 31. 8. 

Začátek šk. r. 2023/2024:  po. 4. 9. 

 

Termíny pedagogických porad: 

 st. 16. 11. 2022 

 st. 25. 1. 2023 

 st. 19. 4. 2023 

 po. 26. 6. 2023 

Termíny třídních schůzek: 

 út. 4. 10. 2022 

 út. 22. 11. 2022 

 út. 25. 4. 2023 

Třídnictví v tomto školním roce: 

1.A Mgr. V. Kyselá  

1.B Mgr. R. Hanáčková 

1.C Mgr.  M. Banková 

 

2.A Mgr. M. Lokšíková  6.A Mgr. R. Bujnová 

2.B Mgr. D. Dvořáková  6.B Mgr. J. Gettin 

   

3.A Mgr. I. Krejčí    7.A Mgr. V. Laštůvková 

3.B Mgr. M. Zatloukalová  7.B Mgr. M. Jarmarová 

3.C J. Koníčková      7.C Mgr. Š. Kašíková 

 

4.A Mgr. L. Vitásek    8.A Mgr. T. Buryšek 

4.B Mgr. E. Muratidisová  8.B Mgr. J.  Krobotová 

4.C Mgr. H. Uhlířová   8.C Mgr. Z. Zatloukalová 

 

5.A Mgr. L. Vágnerová   9.A Mgr. A. Šteindlová 

5.B Mgr. K. Novotná   9.B Mgr. K. Šťastná 

5.C Mgr. V. Bubeníková  9.C Ing. V. Přidal  

Bez třídnictví: 

Mgr. I. Brázdová    Mgr. T. Ráb 

Mgr. E. Čápek     Mgr. T. Skoumalová 

Ing. M. Haltmar    Mgr. A. Ševčíková 

Mgr. P. Pán     Mgr. J. Žváček 

Mgr. L. Pulterová 

 

Asistenti pedagoga: 

1.C Ing. K. Rendová    2.A E. Suchá 

2.B V. Formánková - vedoucí asistent 

3.A I. Stejskalová    4.A H. Šnajdrová   

4.B J. Muratidisová    5.C J. Matějčková 

6.B Z. O’Reilly, DiS. 

Školní družina: 

S. Kozáková - vedoucí vychovatelka 

V. Formánková   Mgr. Pavla Jančíková   

D. Kozáková    Bc. J. Kvapilová

http://www.1zsspk.cz/
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Školní zpravodaj 1. základní školy v Šumperku 
VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

 

Výchovný a kariérový poradce:


V letošním školním roce na škole jako výchovná a 

kariérová poradkyně působí Mgr. Ivana Brázdová.  

Její činnost spočívá zejména v tom, že: 


 zprostředkovává styk a spolupracuje se 

Speciálně pedagogickým centrem Šumperk a 

s Pedagogicko-psychologickou poradnou 

Šumperk a dalšími podobnými institucemi 

 řídí a koordinuje péči o žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, vede databázi a 

dokumentaci integrovaných žáků, žáků s 

doporučeným asistentem pedagoga a žáků s 

vývojovými poruchami učení a chování 

 spolupracuje s metodičkami prevence rizikového 

chování Mgr. Jarmarovou a Mgr. Vágnerovou 

 spolupracuje se speciálním pedagogem 

Mgr. Rábem 

 organizuje setkání s rodiči při řešení výchovných 

a výukových problémů žáků 

 spolupracuje s orgány sociálně právní ochrany 

dětí (OSPOD), s Policií ČR i soudem, středisky 

výchovné péče a dalšími orgány a institucemi 

 ve spolupráci s třídními učiteli sleduje nadané a 

talentované žáky 

 průběžně informuje žáky a rodiče o 

skutečnostech, které jsou důležité pro přípravu 

na budoucí povolání 

 poskytuje individuální porady žákům a jejich 

zákonným zástupcům při řešení otázek týkajících 

se studia na středních školách a volby povolání. 

 

Kontakt:

  583 213 011/5821, 

  brazdova@1zsspk.cz 

 

Konzultační hodiny:

 pondělí: 13:30 - 14:00 

 úterý:  7:30 - 8:00 

 čtvrtek: 12:00 - 12:30 

 případně po předchozí domluvě telefonem nebo 

e-mailem 

 

 

 

 

Doporučení kontaktní adresy pro rodiče potřebující 

odborné poradenství:

 

Pedagogicko-psychologická poradna Šumperk:

Husitská 12 

787 01 Šumperk 

583 215 279,  606 028 753   

ppp@ppp-sumperk.cz 

 

SPC Šumperk: 

 

Erbenova 16 

787 01 Šumperk 

583 222 324,  734 602 479 

spc@schola-viva.cz 





Typy internetových adres pro přípravu k přijímacím 

zkouškám:

 www.didaktis.cz – knižní nakladatelství 

 www.scio.cz – materiály pro studium i přípravu 

na přijímací zkoušky 

 www.zkousky-nanecisto.cz – rady, informace, 

testy, přípravy k přijímacím zkouškám 

 

 

Mgr. Ivana Brázdová (brazdova@1zsspk.cz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.didaktis.cz/
http://www.scio.cz/
http://www.zkousky-nanecisto.cz/
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Školní zpravodaj 1. základní školy v Šumperku 
METODIK PREVENCE | ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

 

Metodik prevence: 

Školní metodik prevence je klíčovým poradenským 

pracovníkem školy na poli primární prevence rizikového 

chování. Koordinuje tvorbu, naplňování cílů a evaluaci 

Minimálního preventivního programu. Poskytuje služby 

v oblasti metodické, koordinační, informační a 

poradenské, a to spolu s výchovným poradcem a 

pedagogy školy. 

 

Metodik prevence pro 1. stupeň: 

Mgr. Lenka Vágnerová 

 Kontakt: 

o  583 213 011/5722 

o  vagnerova@1zsspk.cz 

 

 Konzultační hodiny: 

o pondělí:  9:00 - 10:00 

o středa:  10:00 - 10:45 

o případně po předchozí domluvě telefonem 

nebo e-mailem 

 

Metodik prevence pro 2. stupeň: 

Mgr. Michaela Jarmarová 

 Kontakt: 

o  583 213 011/5722 

o  jarmarova@1zsspk.cz 

 

 Konzultační hodiny: 

o pondělí: 10:00 - 10:45 

o pátek:  9:00 - 10:00 

o případně po předchozí domluvě telefonem 

nebo e-mailem 

o  

Mgr. Michaela Jarmarová (jarmarova@1zsspk.cz)  

a  

Mgr. Lenka Vágnerová (vagnerova@1zsspk.cz) 

 

Školní speciální pedagog: 

Speciální pedagog Mgr. Tomáš Ráb pracuje v rovině 

dětí, rodičů i učitelů. Je součástí školního poradenského 

pracoviště a v zásadě vykonává depistážní, 

diagnostickou, intervenční, metodickou a koordinační 

činnost.  

Vyhledává žáky ohrožené vzdělávacími, výchovnými i 

vztahovými obtížemi, žáky s rizikem vzniku speciálních 

vzdělávacích potřeb a žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Zajišťuje a realizuje speciálně pedagogickou 

diagnostiku. Realizuje individuální i skupinovou péči 

pro děti s obtížemi v dovednostech čtení, psaní či 

počítání (po domluvě se zákonnými zástupci). Na žádost 

třídních učitelů realizuje adaptační i preventivní 

intervenční programy v oblasti školního neúspěchu, 

výchovných problémů a vztahových obtíží v třídním 

kolektivu. Spolupracuje při vytváření individuálních 

vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory.  

Pokud má některý z žáků potíže v učení, nejde mu čtení, 

psaní nebo počítání, neví, jak se doma připravovat, má 

pocit, že úsilí neodpovídá výsledkům, má potíže se 

soustředěním či jiné potíže v chování nebo vztahové 

potíže v třídním kolektivu, může si domluvit setkání.  

 
 

 Kontakt: 

o  725 572 491  

o  rab@1zsspk.cz 

 

 Konzultační hodiny: 

o úterý:         8:00 - 11:30  

o čtvrtek:      8:00 - 11:30  

o případně po předchozí domluvě telefonem 

nebo e-mailem: 

 

Mgr. Tomáš Ráb (rab@1zsspk.cz)
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Školní zpravodaj 1. základní školy v Šumperku 
ŠKOLSKÁ RADA | ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA | KNIHOVNA | CIZÍ JAZYKY

 

Školská rada: 

Školská rada se vyjadřuje k návrhům ŠVP, schvaluje 

výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a pravidla pro 

hodnocení žáků, podílí se na zpracování koncepčních 

záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu, 

projednává inspekční zprávy České školní inspekce, 

podává podněty ředitele školy. 

 

Školská rada pracuje ve složení: 

 Mgr. Jitka Krobotová – předseda, zástupce školy 

 Mgr. Tomáš Buryšek – zástupce školy 

 Ing. Luboš Cekr – zástupce zřizovatele 

 MgA. Kamil Navrátil – zástupce zřizovatele 

 DiS. Zdenka O’Reilly – zástupce rodičů 

 MUDr. Michaela Potěšilová – zástupce rodičů 

 

Mgr. Jitka Krobotová (krobotova@1zsspk.cz) 

 

Žákovská knížka: 

V novém školní roce budou žáci souběžně používat 

"papírovou" i elektronickou formu žákovské knížky 

v systému Bakaláři. Ta je dostupná na webu: 

https://bakalari.1zsspk.cz/bakaweb/login 

Určující informace (omlouvání, prospěch, chování) však 

budou stále směrodatné v papírové formě ŽK, do 

elektronické ŽK se budou informace zapisovat 

duplicitně.  

 

Mgr. Eduard Čápek (capek@)1zsspk.cz) 

 

Školní knihovna: 

Školní knihovna je otevřena každý čtvrtek od 14:00 do 

15:00. Žáci zde mohou využít svůj volný čas k setkání 

s kamarády a četbě knih. Byly zakoupeny nové 

publikace, čímž se snažíme o podporu čtenářské 

gramotnosti žáků 

 

Mgr. Vladimíra Laštůvková (lastuvkova@1zsspk.cz) 

 

Výuka cizích jazyků: 

Výuka cizích jazyků ve škole je zaměřena na tři světové 

jazyky – anglický, německý a ruský. 

Možnost navštěvovat nepovinnou hodinu angličtiny 

mají děti již od prvního ročníku a valná většina toho také 

využívá. Učí se základy jazyka hravou formou pomocí 

her, obrázků, pohybových aktivit a videí. Ve druhém 

ročníku své dovednosti a znalosti podobným způsobem 

zdokonalují. Od třetí třídy jsou pak lépe připravené přejít 

na povinnou výuku, která je až do devátého ročníku 

vedena zkušenými učiteli. V 7. ročníku navíc nabízíme 

v rámci volitelných předmětů konverzaci v AJ. 

Žáci naší školy dlouhodobě dosahují velmi dobrých 

výsledků při celostátním prověřování znalostí. 

Talentovaní žáci nás výborně reprezentují v okresních i 

krajských kolech soutěží v anglickém jazyce. Dětem, 

které potřebují podporu a pomoc, nabízíme v 

odpoledních hodinách doučování. 

V osmém ročníku se naši žáci začínají učit další cizí 

jazyk v časové dotaci 3 hodiny týdně. Mohou tak během 

dvou let získat základy jazyka německého nebo ruského. 

K výuce všech jazyků jsou využívány moderní učební 

materiály a formy práce s interaktivní podporou. Ve 

škole je také k dispozici knihovnička s knihami v 

anglickém jazyce v různých úrovních, které si děti 

mohou vypůjčit ke čtení na doma. 

V letošním školním roce chystáme pro žáky několik 

akcí. Hned v měsíci říjnu to bude jednodenní studijně-

poznávací výlet do Vídně s bohatým programem. O 

dalších akcích budeme děti i rodiče průběžně a včas 

informovat. 

Mgr. Ivana Brázdová (brazdova@1zsspk.cz 

 

 

 

 

 



 
  5  
 

    Školní zpravodaj 1. základní školy v Šumperku 
  KULTURA ŠKOLÁM| EXKURZE| TABULE CTI | ROBOTIKA 

 

Kultura školám: 
I v letošním roce plánujeme, že žáci na obou stupních 

navštíví nejméně jedno divadelní představení 

z produkce šumperského divadla. Jedná se o tyto kusy: 

 1. - 3. třída: Rychlebské pohádky  

 

 4. - 6. třída: Rychlebské pohádky 

Bylo nás pět 

 

 7. - 9. třída: Přelet nad kukaččím hnízdem 

Bylo nás pět 

  

Mgr. Eduard Čápek (capek@1zsspk.cz) 

 

Exkurze:  
Každoročně také plánujeme pro žáky 7. ročníku 

návštěvu dokumentárního filmu zobrazující vybraný stát 

z produkce projektu Planeta Země 3000. 

Letos je na programu dokument Magický Senegal. 

Jazykové oddělení pro žáky druhého stupně organizuje 

jednodenní exkurzi do Vídně. 

V rámci dějepisu je pro žáky 6. ročníku plánována 

exkurze do Mohelnice na výstavu „Pravěk Mohelnicka“ 

a také exkurze do Brna na expozici pojednávající o 

životě faraona Tutanchamona. 

Pro žáky 9. ročníku je naplánována třídenní literárně 

dějepisná exkurze do Prahy a denní exkurze do 

koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim. 

 Mgr. Tomáš Buryšek (burysek@1zsspk.cz) 

 

Tabule cti: 

Naše škola se účastní soutěží, které zasahují téměř do 

všech předmětů, které se na škole vyučují. Jedná se např. 

o soutěže výtvarné, přírodovědné, sportovní, cizích 

jazyků… 

Žáci, kteří se soutěží účastnili v minulém školním roce, 

jsou zviditelněni ve vestibulu školy na Tabuli cti, kde  

 

 

visí jejich fotografie a každý návštěvník školy má 

možnost je zhlédnout zde nebo na webových stránkách  

školy ve výroční zprávě, kde je jmenný výčet všech 

zúčastněných žáků v soutěžích. Žákům, kteří se soutěží 

účastnili a naši školu reprezentovali velice děkujeme a 

přejeme mnoho úspěchů i v nadcházejícím školním roce. 

 

Mgr. Petr Pán (pan@1zsspk.cz) 

 

Kroužek robotiky a 3D modelování: 

Kroužek na škole bude působit pravidelně od začátku 

školního roku 2022 každý ČTVRTEK od 14:30 – 16:30 

hodin.  Kroužek bude organizován formou projektů. Děti 

budou pracovat každý na své stavebnici. Začátečníci 

budou vyrábět nejdříve malou svítilnu, nebo robotické 

ořezávátko, po té se pustí do malého robota – sledovače 

čáry.  Pokročilí budou pracovat na programovatelném 

robotovi. (Viz obrázek níže.)  Každý žák v kroužku se 

také naučí jak modelovat a tisknout 3D objekty, s 

využitím především opět pro svůj projekt.  K dispozici 

máme ve škole tři 3D tiskárny, 3D scaner, robotické 

stavebnice, a vybavení pro konstrukci robotů.  

V průběhu školního roku ve škole proběhne soutěž 

v robotice a také soutěž ve 3d modelování. Žáci kroužku 

budou mít rovněž možnost se zúčastnit soutěží 

organizovanými jinými organizacemi, výstav a exkurzí. 

Hodně úspěchů při práci.    

Ing. Miroslav Haltmar (haltmar@1zsspk.cz) 
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Školní zpravodaj 1. základní školy v Šumperku 
KAPELA | KYTARA | DESKOVÉ HRY | ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA

 

Školní kapela: 

Ne každá základní škola se může pochlubit svou vlastní 

kapelou. Na naší škole působí již skoro dvacet let kapela 

Jednička, kterou tvoří nadaní žáci a učitelé, hrající a 

vystupující společně jako jedna parta. Mezi tradiční 

vystoupení patří samozřejmě adventní koncerty, které 

kapela pořádá pro žáky školy v předvánočním čase, 

nebojí se ale zahrát i na veřejnosti v rámci tradičních 

koncertů před šumperskou radnicí, s moderním 

repertoárem je potom lze slyšet například v letním kině 

v rámci akce Den Země a mnohých dalších. Během roku 

se mladí muzikanti naučí souhře s ostatními, práci 

s mikrofonem a zvukovou aparaturou, vnímat a případně 

i zpívat vícehlas, postavit se statečně trémě a umět ji 

zvládnout, spoluvytvářet hudební aranže pro populární 

písničky, které má kapela ve svém repertoáru.  

Kytarový kroužek: 

Po několika letech opět obnovujeme kytarový kroužek 

pro začátečníky, který nabízí mladým hudebním 

nadšencům jedinečnou šanci naučit se základní akordy 

na kytaru, účinně si zahrát a doprovázet písničky, které 

se líbí, a vše zvládnout „bezbolestně“ s partou dětí, bez 

výuky not, pouze s akordy a kytarovými značkami. 

Kroužek mohou navštěvovat žáci od 5. do 9. ročníku, 

stačí jim pouze vlastní kytara a trsátko. Kroužek bude 

probíhat každý čtvrtek od 14.00 do 14.45 hodin v učebně 

HV. 

Mgr. Kamila Novotná (strestikova@1zsspk.cz) 

 

Aréna deskových her: 

Deskové hry – to nejsou jenom šachy, dáma nebo 

Člověče, nezlob se. Najdeš u nás celou řadu dalších 

neméně zábavných titulů, a to od těch časově 

nenáročných až po ty, které jsou pro opravdové herní 

labužníky. Přijď se o tom přesvědčit jakoukoli středu 

od 14:00 do 15:30 ve třídě 6. B. 

 

Mgr. Jan Gettin (gettin@1zsspk.cz) 

 

Žákovská samospráva: 

Žákovská samospráva je nezávislým samosprávným 

orgánem školy, který svým poradním hlasem může 

ovlivňovat a přispívat k organizaci naší školy. 

Napomáhá při řešení problémů ve vzdělávání a ve 

vztazích mezi žáky navzájem i mezi žáky a učiteli. Podílí 

se na vytváření pozitivní atmosféry ve škole. Zprávy o 

činnosti samosprávy, informace o dění ve škole, 

pozvánky na různé akce budou zveřejňovány na 

nástěnce spojovací chodby školy a webových stránkách 

školy. 

 

Složení žákovské samosprávy 2022/2023 

Za pedagogický sbor: 

 Mgr. Petr Pán 

 Ing. Vladimír Přidal 

 

Za třídy: 

 6. A Štanglicová Ella, Řepa David 

 6. B Vilímková Denisa, Jelínková Marie 

 7. A Hájek Lukáš, Piterková Denisa 

 7. B Kurečková Tereza, Kyrylo Putilo 

 7. C Pham The Tiep, Lahr Vojtěch 

 8. A Kuziuk Oleksii, Mezeiová Natálie 

 8. B Vendelín Vočka, Štěpán Kováč 

 8. C Růžičková Lada, Barista Alex 

 9. A Habas Matyáš, Raditsch Adam 

 9. B Vajcová Johana, Böhm Adam 

 9. C Kőrner Adam, Chytka Ondřej 

 

Plánované akce žákovské samosprávy 2022/2023 

 Mikulášské čertování 

 Vánoční turnaj v přehazované, volejbalu 

 Zimní turnaj v malé kopané 

 Valentýnské srdíčkování 

 Velikonoční basketbal, nebo házená 

 Předprázdninový sportovní turnaj 

 Rozloučení s deváťáky 

 

Ing. Vladimír Přidal (pridal@1zsspk.cz) 
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Školní zpravodaj 1. základní školy v Šumperku 
KROUŽKY 

 

Kroužky ve školním roce 2022/2023: 

 

Název: Den: Čas: Jméno vyučujícího: 

Sportovní úterý 14.00 – 15.00 Jarmarová 

Volejbalový 
středa 

sudý týden 
14.00 – 15.00 Jarmarová 

Sportovní 
středa 

lichý týden 
14.00 – 15.00 Pán 

Florbal čtvrtek 14.00 – 15.00 Pán 

Sportovní - I. stupeň pondělí 14.00 – 15.00 Koníčková 

Sportovní - ŠD úterý 14.30 – 15.30 Kozáková D. 

Aerobik - ŠD 
středa 

čtvrtek 
13.30 – 14.30 Formánková 

Jóga úterý 12.45 – 13.30 Lokšíková 

Kapela středa 14.00 – 15.00 Novotná 

Kytara čtvrtek 14.00 – 15.00 Novotná 

Zábavné zpívání úterý 14.00 – 14.45 Krejčí 

Knihovna čtvrtek 13.00 – 14.00 Laštůvková 

Aréna deskových her pondělí 14.00 – 15.00 Gettin 

Robotika a 3D modelování čtvrtek 14.30 – 16.30 Haltmar 

Angličtina 7. roč úterý 14.00 – 15.00 Kašíková 

Čeština 7.-8.ročník pondělí 14.00 – 15.00 Kašíková 

Fun with English 3. - 5. ročník pondělí 13.30 – 14.30 Skoumalová 
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Školní zpravodaj 1. základní školy v Šumperku 
ŠKOLNÍ DRUŽINA | ŠKOLNÍ JÍDELNA

 

Školní družina: 

V tomto školním roce je otevřeno 5 oddělení. o ŠD jsou 

zapsány děti 1.–4. tříd. 

Provoz ŠD: 

 ranní provoz (6:00–7:45) – není nutné platit 

školné, 

 odpolední provoz (11:40–16:30) – školné činí 

200,- Kč na měsíc, v období prázdnin je provoz 

určován počtem přihlášených dětí – nejméně 12. 

Rodiče budou informováni prostřednictvím e-mailu, 

webových stránek nebo zápisem do notýsků. 

Při ŠD pracují tyto kroužky a kluby: 

 šikovné ruce – 2 skupiny 

o žáci rozděleni podle potřeby a počtu 

 aerobik 

 sportovní  

 Klub deskových her 

Činnost družiny vychází ze ŠVP ŠD a celoročního plánu. 

V letošním roce je celoroční plán motivován hrou:  

,, Zlobivá opička poznává svět, dostaneme ji zpět? “ 

Důležité informace: 

 Kontakt: 

o  724 379 333 

o  druzinaspk@seznam.cz 

o Foto ze ŠD: www.druzinka1.rajce.net 

 

 Číslo účtu pro platbu za ŠD: 

o 1905610369/0800 

o VS má každé dítě přiděleno 

Družiny: 

 Červená: Soňa Kozáková,vedoucí vychovatelka 

 Zelená: Mgr. Pavla Jančíková 

 Modrá: Bc. Jolana Kvapilová 

 Žlutá:  Dana Kozáková 

 Bílá:  Věra Formánková 

 

Soňa Kozáková (kozakova@1zsspk.cz)

 

Školní jídelna: 

V letošním školním roce se přihlásilo na dopolední 

svačiny 200 žáků a na obědy celkem 550 strávníků. 

Vzhledem k nezbytným opatřením spojeným s výdejem 

obědů byl až do odvolání pozastaven výběr ze dvou 

hlavních jídel. 

Stanovení ceny obědů: 

Cena je dána dle finančního normativu přílohy č. 2 

vyhlášky č. 107/2005 sb. O školním stravování. 

Strávník je zařazen do kategorie dle dosaženého věku 

v daném školním roce, tzn. od 1. září tohoto roku 

do 31. srpna příštího roku následovně: 

 7–10 let   22,- Kč 

 11–14 let   25,- Kč 

 15 a více   28,- Kč 

Věcné náklady hradí zřizovatel a mzdové náklady stát. 

Jak postupovat při odhlašování stravy? 

Odhlášení stravy je možné do 6:00 ráno na e-mail: 

jidelna@1zsspk.cz nebo prostřednictvím mobilní 

aplikace přes www.strava.cz. První den nepřítomnosti ve 

škole je možné oběd vyzvednout do jídlonosiče v době 

od 11:00 do 11:30 za dotovanou cenu. Následující dny 

nepřítomnosti, pokud rodiče obědy neodhlásí, budou 

doúčtovány do plné ceny včetně režií. 

Pro žáky je možné objednávání a odhlašování přes 

internet. Zájemci si mohou vyzvednout přístupový kód u 

vedoucí jídelny. 

Kde hledat více informací? 

Podrobnější informace naleznete ve školním řádu na 

internetových stránkách školy www.1zsspk.cz nebo u 

vedoucí jídelny na tel. 583 212 719. 

 

Marcela Hegerová (jidelna@1zsspk.cz) 

http://www.druzinka1.rajce.net/
http://www.strava.cz/
http://www.1zsspk.cz/

