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Třídnictví v tomto školním roce:
1. A Mgr. V. Kyselá  6. A Mgr. T. Buryšek
1. B Mgr. R. Hanáčková 6. B Mgr. J. Krobotová
1. C Mgr. M. Banková 6. C Mgr. Z. Zatloukalová

2. A Mgr. K. Kovářová 7. A Mgr. A. Šteindlová
2. B Mgr. L. Pulterová  7. B Mgr. K. Šťastná
2. C Mgr. M. Lokšíková 7. C Ing. V. Přidal
    
3. A Mgr. L. Vágnerová 8. A Mgr. E. Čápek
3. B Bc. K. Novotná  8. B Mgr. J. Gettin
3. C Mgr. V. Bubeníková
    9. A Mgr. P. Pán
4. A Mgr. M. Vybíralová 9. B Mgr. V. Laštůvková
4. B Mgr. L. Rýznar  9. C Mgr. Š. Kašíková
4. C Mgr. V. Bubeníková

5. A Mgr. H. Uhlířová   
5. B Mgr. M. Vagnerová
5. C Mgr. L. Vitásek    

Bez třídnictví:
Mgr. I. Brázdová, Mgr. M. Jarmarová,  
Mgr. Kašík, Mgr. Z. Krejčí, Mgr. T. Ráb,
Mgr. A. Ševčíková, Mgr. K. Štenclová,
Bc. K. Vránová

Asistenti pedagoga:
4. B V. Formánková (vedoucí asistent),
2. A H. Šnajdrová, 2. B D. Honsová, 2. C I. Stejskalová,
3. C J. Matějčková, 9. B Z. O’Reilly,

Školní družina:
S. Kozáková, D. Kozáková, Bc. J. Kvapilová,
J. Koníčková, V. Formánková

Školní zpravodaj
1. základní školy v Šumperku

pro školní rok 2020/2021

Vedení školy:
Ředitel: PaedDr. Milan Tichý
Zástupce pro 1. st.: Mgr. Hana Hrubá
Zástupce pro 2. st.: Mgr. Marcela Macečková
Výchovný poradce: Mgr. Ivana Brázdová
Vedoucí školní jídelny: Marcela Hegerová

Kontakty na vedení školy:
ředitel:  583 213 012
spojovatelka:  583 213 011
školní jídelna:  583 212 719
e-mail: skola@1zsspk.cz
web: www.1zsspk.cz

Organizace školního roku:
Podzimní prázdniny:  čt 29. 10. – ne 1. 11.
Vánoční prázdniny:  st 23. 12. – ne 3. 1.
Konec 1. pololetí:  čt 28. 1. 
Pololetní prázdniny:  pá 29. 1.
Jarní prázdniny:  po 8. 2. – ne 14. 2.
Velikonoční prázdniny: čt 1. 4. – po 5. 4.
Konec 2. pololetí:  st 30. 6. 
Hlavní prázdniny:  čt 1. 7. – út 31. 8.
Začátek šk. roku:  st 1. 9.

Termíny pedagogických porad:
•	 čt 19. 11. 2020
•	 čt 21. 1. 2021
•	 čt 15. 4. 2021
•	 čt 24. 6. 2021

Termíny třídních schůzek:
•	 út 6. 10. 2020
•	 út 24. 11. 2020
•	 út 20. 4. 2021
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Výchovný poradce:
Od letošního školního roku působí jako výchovná 
poradkyně v naší škole Mgr. Ivana Brázdová.

Kdo je vlastně výchovný poradce?
Je to pedagog, který pomáhá žákům při profesní orien-
taci a při řešení výchovných otázek. Věnuje zvláštní po-
zornost dětem, u kterých se objevují obtíže ve vzdělávání, 
výchovné a sociální problémy.

Činnost výchovné poradkyně naší školy spočívá ze-
jména v tom, že:
•	 zprostředkovává styk s pedagogicko-psychologic-

kou poradnou a speciálně pedagogickým centrem,
•	 řídí a koordinuje péči o žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami,
•	 spolupracuje s metodičkami prevence rizikového 

chování Mgr. Jarmarovou a Mgr. Vágnerovou,
•	 spolupracuje se školní psycholožkou Mgr. Kistano-

vou a speciální pedagožkou Mgr. Muratidisovou,
•	 spolupracuje s orgány sociálně právní ochrany 

dítěte, s policií i soudem,
•	 průběžně informuje žáky a rodiče o skutečnostech, 

které jsou důležité pro přípravu na budoucí povo-
lání,

•	 poskytuje individuální porady žákům a jejich 
zákonným zástupcům při řešení otázek týkajících 
se studia na středních školách a volby povolání.

Mgr. Ivana Brázdová | tel.: 583 213 011/kl. 5821
e-mail: brazdova@1zsspk.cz
•	 úterý: 10.00–11.00
•	 čtvrtek: 7.30–8.00
•	 pátek: 8.00–8.45 
•	 případně po předchozí domluvě telefonem nebo 

e-mailem

Doporučené kontaktní adresy pro rodiče potřebující 
odborné poradenství:
Pedagogicko-psychologická poradna
Husitská 12
787 01 Šumperk
tel.: 583 215 279
e-mail: ppp.spk@seznam.cz 

SPC
Erbenova 16
787 01 Šumperk
tel.: 583 222 324
e-mail: 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, organizace Národních srovná-
vacích zkoušek,

•	 www.zkousky-nanecisto.cz – rady, informace, testy, 
přípravy k přijímacím zkouškám.

Adresy, které mohou usnadnit hledání a výběr 
střední školy:
•	 http://portal.mpsv.cz – vyhledávání škol a oborů, 

zaměstnanost, statistiky, informace z úřadů práce,
•	 www.atlasskolstvi.cz – přehled studijních oborů 

středních, vyšších odborných, vysokých a jazyko-
vých škol v ČR,

•	 http://www.gwo.cz – průvodce světem povolání,
•	 www.msmt.cz – stránky Ministerstva školství ČR,
•	 http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info/skoly –  

katalog středních škol,
•	 http://www.job-tip.cz – integrovaný systém 

typových pozic (odkaz Kartotéka typových pozic),
•	 http://www.infoabsolvent.cz – informační systém 

o uplatnění absolventů škol na trhu práce.
Mgr. Ivana Brázdová (brazdova@1zsspk.cz)

VÝCHOVNÝ PORADCE
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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.  

Mgr. Anna Muratidisová | tel.: 608 944 323
e-mail: muratidisova@1zsspk.cz
úterý, čtvrtek, pátek  08.00–13.00
jinak dle domluvy

Najdete mě v pracovně na 1. stupni ve 2. patře vpravo.
Mgr. A. Muratidisová (muratidisovaa@1zsspk.cz)

Školní psycholog:
Školní psycholog: „Děcka, co si myslíte, že dělá školní 
psycholog?“
Děcka: „Řeší šikanu ve třídě? Pomáhá dětem?“
Školní psycholog: „Pomáhá dětem?“
Děcka: „No, jako když mají nějaký problém, někdo jim 
třeba ubližuje.“

Ano, školní psycholog je na naší škole primárně pro 
žáky, dále také pro jejich rodiče a v neposlední řadě pro 
učitele. Jeho posláním je věnovat pozornost tam, kde se 
objeví nějaké obtíže, zádrhele; když je někdo nejistý, vz-
teklý, smutný, bezradný. Kdokoli ze školy mu může za-
volat nebo za ním zajít a domluvit si setkání. Na tomto 
setkání se dost povídá, ale taky hraje, kreslí, představuje 
a relaxuje. Hledá se cesta, jak z obtíží ven. Často je set-
kání víc, jen s dítětem, jen s rodičem, jen s učitelem nebo 
podle potřeby (dítě + rodič, dítě + učitel, rodič + učitel).

Školní psycholog také chodí do tříd. Společně se 
třídou sedí v kruhu a na pozadí různých aktivit usi-
luje o proměnu postojů a vzorců chování dětí ve třídě, 
o zlepšení třídního klimatu – všeobecné nálady ve třídě. 
Ta má vliv i na školní úspěšnost. Školní psycholog je 
otevřená služba, jen se nebát ji využít. 

Mgr. Kateřina Kistanová | tel.: 725 572 491
e-mail: kistanova@1zsspk.cz 
pondělí  09.00–15.00 
úterý   08.00–14.00

Mgr. K. Kistanová (kistanova@1zsspk.cz)

Metodik prevence:
Školní metodik prevence je klíčovým poradenským 
pracovníkem školy na poli primární prevence riziko-
vého chování. Koordinuje tvorbu, naplňování cílů 
a evaluaci Minimálního preventivního programu. Posky-
tuje služby v oblasti metodické, koordinační, informační 
a poradenské, a to spolu s výchovným poradcem a peda-
gogy školy. 

Metodik prevence pro 1. stupeň:
Mgr. Lenka Vágnerová | tel.: 583 213 011/kl. 5722
e-mail: vagnerova@1zsspk.cz
úterý:  10.00–10.40
středa:  08.45–10.00

Metodik prevence pro 2. stupeň:
Mgr. Michaela Jarmarová | tel.: 583 213 011/kl. 5729
e-mail: jarmarova@1zsspk.cz
pondělí: 09.00–10.00
čtvrtek: 09.00–10.00

Školní speciální pedagog:
Školní speciální pedagog na škole pracuje od února 
2020. 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 speciál-
ních vzdělávacích potřeb a žáky se speciálními vzdělá-
vacími potřebami. Zajišťuje a realizuje speciálně pedago-
gickou 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 společně se školní 
psycholožkou adaptační i preventivní intervenční 
programy v oblasti školního neúspěchu, výchovných 
problémů a vztahových obtíží v třídním kolektivu. Spo-
lupracuje při vytváření individuálních vzdělávacích 
plánů a plánů pedagogické podpory.  

METODIK PREVENCE | ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG | ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
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Školská rada:
Orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezle-
tilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli 
a dalším osobám podílet se na správě školy.

Členové školské rady:
Mgr. Jitka Krobotová – zástupce školy, předseda,
Mgr. Luděk Rýznar – zástupce školy,
Ing. Luboš Cekr – zástupce zřizovatele,
MgA. Kamil Navrátil – zástupce zřizovatele,
Klára Tesařová – zástupce rodičů,
MUDr. Michaela Potěšilová – zástupce rodičů.

V průběhu měsíce října proběhnou volby do školské 
rady, zastoupení jednotlivých členů se tedy může změnit 
(viz webové stránky školy). 

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

Školní knihovna:
Školní knihovna je otevřena v úterý od 14.00 do 15.30 
a ve středu od 13.30 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. V. Laštůvková (lastuvkova@1zsspk.cz)

Školní časopis:
Kreslíš? Píšeš? Fotíš? Pokud jsi alespoň jednou odpo-
věděl/a kladně, tak máš nejlepší předpoklady stát se plat-
ným členem redakce školního časopisu. Přijď rozšířit 
naše řady! Nabízíme možnost osobního růstu – zdoko-
nalení se v práci s textovými editory, seznámení se se 
základními typografickými pravidly, rozvoj písemného 
vyjadřování a mnoho dalšího… 

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

Doučování žáků:
Škola v rámci projektu OP VVV poskytuje také doučo-
vání žáků v českém jazyce, matematice a angličtině na 
1. i 2. stupni. V případě zájmu se informujte u svých 
vyučujících.

Výuka cizích jazyků:
Ve 3. ročníku začíná povinná výuka anglického jazyka 
pro všechny žáky, ale se základy angličtiny se mohou 
mladší děti seznamovat prostřednictvím kroužku už 
dříve. V 8. ročníku se pak žáci začínají učit druhý cizí ja-
zyk v časové dotaci 3 hodiny týdně. Na výběr mají jazyk 
německý nebo ruský. V letošním roce převážil zájem 
o ruštinu. Výuka je vedena aprobovanými učiteli. 

V 7. ročníku je navíc nabízena v rámci volitelných 
předmětů konverzace v AJ. K výuce všech jazyků jsou 
využívány moderní učební materiály s interaktivní 
podporou, ve škole je k dispozici také knihovnička 
s knihami v anglickém jazyce v různých úrovních, které 
si děti mohou vypůjčit ke čtení na doma.

Žáci naší školy dosahují velmi dobrých výsledků při ce-
lostátním prověřování znalostí. Talentovaní žáci 4.–9. 
ročníků úspěšně reprezentují školu v okresních, kraj-
ských i celostátních kolech soutěží v anglickém jazyce.

Po celý rok bude pro zájemce fungovat anglický klub, 
v němž si děti mohou upevnit své znalosti a doved-
nosti získané v hodinách, a také doučování pro ty, kdo 
potřebují naši pomoc. 

Mgr. I. Brázdová (brazdova@1zsspk.cz)

Kultura školám:
I v letošním školním roce plánujeme, že žáci na obou 
stupních navštíví alespoň dvě divadelní představení 
z produkce šumperského divadla.

Jedná se o tyto kusy:
1.–3. třída: Dášeňka, Krkonošské pohádky
4.–6. třída: Krkonošské pohádky, Babička 
7.–9. třída: Babička, Králova řeč

Předpokládaná cena jednoho představení je 50–60 Kč. 
Mgr. E. Čápek (capek@1zsspk.cz)

ŠKOLSKÁ RADA | KNIHOVNA | ČASOPIS | DOUČOVÁNÍ | CIZÍ JAZYKY | KULTURA

www.1zsspk.cz/web/index.php?id=skolska-rada
www.divadlosumperk.cz
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7. A Pluskal Matyáš, Pazourek Jakub
7. B Vajcová Johana, Burda Dominik
7. C Kužíla Vilém, Lounová Michaela
8. A Ondráček Jan, Francová Adéla
8. B Horníček Matěj, Čikl Filip
9. A Tesařová Anežka, Hajnyšová Nathalie
9. B Hanáková Anna, Boška Jiří
9. C Jarmara Matyáš, Skývová Viktorie

Plánované akce žákovské samosprávy 2020/2021:
O konání, či nekonání všech plánovaných akcí rozhodu-
je epidemiologická situace!!!

•	 Mikulášské čertování
•	 Vánoční turnaj v přehazované, volejbalu
•	 Valentýnské srdíčkování
•	 Velikonoční basketbal, nebo házená
•	 Předprázdninový turnaj

Ing. V. Přidal (pridal@1zsspk.cz)

Škola v přírodě (Nekonečný příběh):
Program bude zaměřen na světové globální problémy, 
které se týkají také místního prostředí. Velká část pro-
gramu se bude věnovat aktuální problematice – odpady, 
vymírání živočichů, znečištění ovzduší atd.

Žáci se prostřednictvím Nekonečného příběhu zamys-
lí nad světem, ve kterém žijí, uvědomí si souvislosti a 
propojenost přírody, ale především i vliv na člověka. Tý-
movou prací se pokusí najít řešení k obnově rovnováhy 
v přírodě. 

Celý program bude probíhat pod vedením instruktorů 
formou zábavných, kreativních, pohybových her a out-
doorových aktivit. Každý den budou děti mít se svou 
paní učitelkou také normální výuku. 

Projekt ozdravného pobytu je finančně podpořen 
Ministerstvem životního prostředí ČR.

ÚEV Mladoňov, z.ú.; Mladoňov 84, 788 03 Nový Malín
tel.: 731 779 584
e-mail: dita.kanakova@seznam.cz
web: www.ecologia.cz

Mgr. L. Pulterová (pulterova@1zsspk.cz)

Distanční výuka: 
První vlna covid-19 nás postavila před nové úkoly 
a možnosti distanční výuky, která probíhala převážně 
formou stahování výukových materiálů ze školních 
stránek. Pokud by došlo k opětovnému uzavření škol, 
chtěli bychom, aby učitelé s žáky komunikovali a pra-
covali v jednom společném prostředí – Microsoft Office 
365 – TEAMS. Tato aplikace nabízí nejen on-line výuku, 
ale také umožňuje přehledně distribuovat výukové ma-
teriály, vytvářet zadání, kvízy a testy. Vedle TEAMS žáci 
využijí i aplikace, jako jsou Outlook, One Drive, Word, 
Excel, Powerpoint a další, které jsou součástí tohoto 
balíčku. Efektivní práci v TEAMS se nyní věnujeme 
i v hodinách informatiky, neboť školy mohou být opět 
uzavřeny a my musíme být na tuto možnost připraveni. 
Žáci bez potřebného technického vybavení si budou 
zadání vyzvedávat v budově školy, kam ho budou moci 
následně i odevzdávat (bude řešeno individuálně dle 
potřeby a situace). Více informací získáte na školních 
stránkách (odkaz Škola – TEAMS) nebo u třídních 
učitelů vašich dětí

Mgr. E. Čápek (capek@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 samos-
právy, informace o dění ve škole, pozvánky na různé 
akce budou zveřejňovány na nástěnce spojovací chodby 
školy a webových stránkách školy. 

Složení žákovské samosprávy 2020/2021:
Za pedagogický sbor: 
Mgr. P. Pán, 
Ing. V. Přidal

Za třídy:
6. A Kindl Michal, Hovanec Jáchym
6. B Zelená Róza Anežka, Jurková Anna
6. C Valentová Valerie, Veselý Martin

DISTANČNÍ VÝUKA | ŹÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA | ŠKOLA V PŘÍRODĚ

www.ecologia.cz
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Info ze školní jídelny:
V letošním školním roce se přihlásilo 
na dopolední svačiny 140 žáků a na 
obědy celkem 550 strávníků. Vzhle-
dem k nezbytným opatřentím spo-
jeným s výdejem obědů byl až do 
odvolání pozastaven výběr ze dvou 
hlavních jídel, stejně jako výdej 
svačinek pro druhý stupeň.

Stanovení ceny obědů
Cena je dána dle finančního norma-
tivu 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  19 Kč
•	 11–14 let 22 Kč
•	 15 a více  25 Kč

Věcné náklady hradí zřizovatel a mzdové náklady stát. 

Jak postupovat při odhlašování stravy?
Odhlášení stravy je možné od 6 hod. ráno na e-mail: 
jidelna@1zsspk.cz nebo prostřednictvím mobilní ap-
likace přes strava.cz. První den nepřítomnosti ve škole 
je možné oběd vyzvednout do jídlonosiče v době od 
11.00 do 11.30 hod. 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 in-
ternet. 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.

M. Hegerová (jidelna@1zsspk.cz)

Školní družina:
V tomto školním roce je otevřeno 5 oddělení. 
Do ŠD jsou zapsány děti 1.‒3. tříd

Provoz ŠD: 
•	 ranní provoz (6.00‒7.45) ‒ není nutné platit školné,
•	 odpolední provoz (11.40‒16:30) ‒ školné činí 150 

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:
•	 Anglický jazyk 

(1. třídy) 
•	 Klub deskových 

her (1.‒3. třídy)
•	 Čtenářský klub 

(1.‒3. třídy)

Činnost družiny 
vychází ze ŠVP ŠD a 
celoročního plánu. 
V letošním roce je celoroční plán motivován hrou o 
budoucím povolání s názvem ,,Ferda Mravenec ‒ Práce 
všeho druhu“.

Důležité informace:
tel.: 724 379 333
e-mail: druzinaspk@seznam.cz
číslo účtu pro platbu za ŠD: 1905610369/0800  
VS má každé dítě přiděleno

Družiny:
•	 Červená: vedoucí vychovatelka Soňa Kozáková
•	 Zelená: Dana Kozáková  
•	 Modrá: Bc. Jolana Kvapilová
•	 Žlutá: Jana Koníčková
•	 Bílá: Věra Formánková   

S. Kozáková (kozakova@1zsspk.cz)

ŠKOLNÍ DRUŽINA | ŠKOLNÍ JÍDELNA

Pohled na nové školní hřiště 
v areálu školy. 

www.1zsspk.cz
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