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ZŠ Komenského 4  515 531 196 zsadamov@adamov.cz  
 724 370 198  
 

Klapka  Název  místnosti Klapka  Název  místnosti 
200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 
201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj  
202 Fax 209 Kabinet Př 
203 Kabinet informatiky 210 Kabinet M a Z 
204 Sekretářka 211 Kabinet F 
205 Preventista BOZP 212 Školník 
206 Družina I 213 Vedoucí stravování 
222 Družina II 215 Kabinet 1. stupeň 
207 Účetní   
208 Kabinet 1. stupeň 223 Mateřská škola Komenského 4 
 
ZŠ Ronovská 12  515 531 193 zsron@adamov.cz 
 724 370 195  

Školní jídelna 
ŠJ Komenského 515 531 197 r.janickova@adamov.cz 
 724 370 197  
ŠJ Ronovská 515 531 194 jidelna.zsron@adamov.cz 
 724 370 196  

Školní družina 
ŠD Komenského 730 169 920 zsadamov@adamov.cz 
ŠD Ronovská 730 169 919 zsron@adamov.cz 
Školní klub 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 

Mateřská škola 
MŠ Komenského 6 515 531 192 msadamov1@adamov.cz 
 724 983 063  
MŠ Komenského 4 730 807 641  
MŠ Jilemnického 515 531 198 msadamov3@adamov.cz 
 724 370 187  
E-mailové adresy pedagog ů:  
s.baborska@adamov.cz s.karaskova@adamov.cz v.rutova@adamov.cz 
m.belzikova@adamov.cz j.kratochvil@adamov.cz j.smerdova@adamov.cz 
j.burianova@adamov.cz p.jakusidisova@adamov.cz   d.spicarova@adamov.cz 
m.burianova@adamov.cz m.kleparnikova@adamov.cz i.sturchova@adamov.cz 
r.cupak@adamov.cz  e.kubenova@adamov.cz a.spurny@adamov.cz 
l.dohova@adamov.cz h.lickova@adamov.cz s.stoger@adamov.cz 
h.dolezelova @adamov.cz i.martochova@adamov.cz z.slechtova@adamov.cz 
k.henkova@adamov.cz e.mandysova@adamov.cz o.trmacova@adamov.cz 
j.horackova@adamov.cz m.nejezchlebova@adamov.cz s.tuma@adamov.cz 
d.hrachovinova@adamov.cz l.plackova@adamov.cz  
o.chromy@adamov.cz v.hartlova@adamov.cz  
 
 



                                                                                                                                                   3 
 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK  

NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATE ŘSKÉ ŠKOLE ADAMOV 

Vzdělávání a výchova  na Základní škole bude vycházet  z dlouhodobých cílů, které jsou 
vytýčeny v Strategickém plánu rozvoje školy na období 2016 - 2020, z koncepce školy, školního  
vzdělávacího programu Hrou k vědění  a programu Podpory zdraví ve škole.  

 
Vzdělávání a výchova ve školním roce 2017-18 bude pokračovat v rozvoji čtenářské, finanční a 
informační gramotnosti, bude podporovat jazykovou gramotnost, environmentální výchovu, 
technické dovednosti a praktické činnosti.  
 
Škola i nadále bude prosazovat  zdravý životní styl a podporu  tělesné zdatnosti žáků. 
Neodmyslitelná je podpora  tělovýchovných  a  sportovních činností, zejména  halové kopané, 
floorbalu a vybíjené. Důležitý je při všech aktivitách rovný přístup ke vzdělávání všem žáků. 
 

Škola všestranně podporuje zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
prostřednictvím odpůrných opatření a úpravou vzdělávacího procesu v oblasti organizace výuky, 
metod výuky, v oblasti úprav obsahu vzdělávání a v oblasti hodnocení.Mimořádně nadaným, 
nadaným a talentovaným žákům bude umožňovat rozvoj jejich schopností a dovedností 
prostřednictvím plánu pedagogické podpory. 

 

Činnost školy směřuje k tomu, aby se děti i žáci cítili ve škole svobodně, aby do ní chodili rádi, 
aby i doma o škole ochotně a rádi povídali se svými rodiči, aby zde vládla spravedlnost, 
pochopení, uznání, tolerance, snaha pomoci, zdravý rozum, tolerance  a láska.  Škola pak bude 
místem, kam se budou denně rádi vracet nejen učitelé, ale i žáci.  
 
Škola podporuje pospolitost, tím se rozumí způsob komunikace, seberealizace, vzdělávání, 
rozmanitost, hloubka osobnostního rozvoje. Všem dětem a žákům bude poskytována  možnost 
realizovat se a zbavovat se určitých zábran. Žáci se aktivně zapojí do hodnocení včetně 
sebehodnocení již od nejnižšího ročníku. Všichni vyučující budou přistupovat k hodnocení 
zodpovědně, aby nemohlo dojít u dítěte ke vzniku zábran a pocitu křivdy. Dítě se bude moci v 
hodnocení lépe orientovat,bude moci vidět   východisko z dané situace a bude znát rozmanité 
cesty, jak se zlepšit.  
 
Školní družina bude i nadále naplňovat školní vzdělávací program Naše družina. Jednotlivá 
oddělení školní družiny jsou vybavena nábytkem, který je  přizpůsoben  k relaxaci a odpočinku. 
Děti mají možnost k zájmové činnosti využívat také  tělocvičnu, hřiště, promítací síň, výtvarnou 
dílnu, knihovnu a podobně.  

Školní klub realizuje školní vzdělávací program Bavíme se a poznáváme. Žáci druhého stupně 
mají  možnost relaxace dle svých zájmů v tématických blocích či zájmových kroužcích.    

Škola realizuje projekt Cesta k rozvoji ZŠ a MŠ Adamov. Realizuje aktivity personální  
(speciální pedagog, sociální pedagog, školní asistent, chůva), osobnostně sociální a profesní 
rozvoj pedagogů a extrakurikulární rozvojové aktivity.  
 
Dále je škola zapojena do projektu Cesta za poznáním, jejíž nositelem je Základní škola 
Blansko, Dvorská, který rozšiřuje možnosti zájmové činnosti žáků.  
Škola je také součástí partnerského projektu BIG AT-CZ5, který připravilo Středisko služeb 
školám Brno. Cílem projektu je přeshraničními aktivitami českých a rakouských dětí podporovat 
osvojování češtiny a němčiny v rámci reálných životních situací a navázat partnerské vztahy. 
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Také v letošním roce bude škola  podporovat doplňkovou činnost, kterou škole povolil zřizovatel 
ve zřizovací listině. Škola pronajímá zájemcům jednotlivé prostory školy. Školní kuchyně vaří 
obědy pro cizí strávníky. Prostředky získané z doplňkové činnosti jsou využívány na rozvoj  
činnosti školy. 
 
 
Základní školu  navštěvuje  celkem 308   žáků, kteří  se budou učit v 15 běžných třídách, v 1 
třídě speciální a v 1 přípravné třídě. Školní družinu navštěvuje 150 žáků, kteří rozvíjí své zájmy  
v šesti  odděleních. 
 
Školní  stravování  zabezpečují  čtyři  školní  jídelny, dvě v základní škole a dvě v mateřské 
škole. Ke školnímu stravování je přihlášeno 275 žáků a 145 dětí. 
 
Na odloučeném pracovišti ZŠ Ronovská 12 je umístěno 5 tříd základní školy, ve kterých se učí 
99 žáků. Do tří oddělení školní družiny chodí 75 dětí. K stravování žáci mohou využívat školní  
jídelnu.  
 
Mateřská škola má i v letošním školním roce šest tříd, které jsou umístěny ve třech budovách ( 
MŠ Jilemnického 1 - 3 třídy, MŠ Komenského 6 - 2 třídy, MŠ Komenského 4  - 1 třída). Do 
předškolního vzdělávání je  zařazeno 145 dětí.  Předškolní vzdělávání na naší škole vychází 
z inovovaného  vzdělávacího programu s motivačním názvem Hrajeme si a poznáváme. 
 
Ve škole v současné době pracuje  celkem  68 zaměstnanců, z toho  v základní škole 44 a 24 
zaměstnanců v mateřské škole. V pedagogickém procesu je zapojeno 46 pedagogických 
pracovníků, z toho  24 učitelů základní školy, 12 učitelek mateřské školy, 6 vychovatelek školní 
družiny a 6 asistentek pedagoga v ZŠ a 4 v MŠ. Administrativu zajišťuje asistentka. 
Ekonomickou oblast řídí účetní. Ve čtyřech školních jídelnách pracuje 11 zaměstnanců  a  o 
správu budov se starají čtyři školníci a tři uklizečky.  
 
První měsíc školního roku je již za námi  a doufám, že letošní školní rok bude pro žáky, 
pedagogy, správní zaměstnance i rodiče  plný nových poznatků, pozitivní energie, životního 
elánu, optimismu a  splněných přání.  Přeji si, abychom k sobě chovali vzájemnou úctu, byli k 
sobě ohleduplní, vstřícní, tolerantní a tak mohli splnit vše, co jsme si předsevzali a nikdy nešetřili 
úsměvem a porozuměním.  
 
A nyní několik moudrých slov na závěr: 

                  Kdo chce hýbat světem, musí nejdříve pohnout sám sebou. 
                  Každé poznání vychází ze srdce, každé vzdělání ze života.      
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VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY:  
 
1. Vyučování začíná  v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí  
začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a 
přestávek. Vyučování končí nejpozději do 16 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut.  Školní 
vzdělávací program školy může pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovit 
odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a 
spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům. 

 
2. Školní budova se pro žáky otevírá v 7.40 hodin dopoledne (žákům je umožněn vstup do 
budovy nejméně 20 minut před začátkem vyučování). V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze 
na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dozor nad žáky je 
zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen na všech 
úsecích, kde dozor probíhá.     

 

3.Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se 
zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním 
trvá zpravidla 50 minut, minimálně pak 30 minut. 
 
4. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatnách a 
skříňkách - ihned odcházejí do učeben. V šatnách a v blízkosti skříněk se nezdržují a 
nevysedávají tam. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením 
vyučujícího.       
 
5. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek 
pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním 
fyziologickým potřebám žáků.  
 
6. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, 
pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může 
ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze pokud je zletilý a 
způsobilý k právním úkonům. 
 
7. Nejvyšší počet žáků ve třídě je obecně 30.  
 

8. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze dělit třídy na skupiny, 
vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy, počet skupin a 
počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, 
personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s 
požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou 
náročnost předmětu. 

 
9. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve 
skupině 24. 
 
10. Škola (školské zařízení) při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při 
poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů 
a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 
 
11. Škola (školské zařízení) zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků  při vzdělávání a s 
ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům  
nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 
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12. Škola vede evidenci úrazů dětí a žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 11, 
vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.  
 
13. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu.  
 
14. Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7.40 do 16.00 hodin. Úřední hodiny sekretářky 
jsou vyznačeny u vstupu do kanceláře školy (podatelny), pracovní doba školníka je uvedena na 
jeho kanceláři.       

15. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména 
organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. 
 
16. Za pobyt žáka ve školní družině platí zástupci žáka poplatek. Výši úplaty stanoví ředitel 
školy ve směrnici pro činnost školní družiny a zveřejňuje na veřejně přístupném místě. Poplatek 
je splatný předem – žák může být zapsán do školní družiny až po úhradě poplatku. O snížení 
nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním 
znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy, podrobnosti jsou opět uvedeny ve směrnici pro činnost 
školní družiny. 
 
 
Organizace výuky:  
Vzdělávací program  Hrou k vědění 
Volitelné p ředměty Sportovní hry 

Výpočetní technika 

Technická výchova 

 Výtvarná výchova 

 2.voli telný p ředmět Cvičení z matematiky 
Cvičení z českého jazyka 

Další cizí jazyk  Ruský jazyk, Německý jazyk 

    
Vybavenost školy: 
název počet 
Kmenové třídy 14 
Přípravná třída 1 
Speciální třída 1 
Školní družina 6 
Tělocvična 2 
Školní jídelna 4  ( 2 MŠ a 2 ZŠ) 
Odborné pracovny 11 
 
Odborné pracovny 
učebna chemie a fyziky učebna přírodopisu              
učebna hudební výchovy učebna cizích jazyků   
3 učebny výpočetní techniky  školní knihovna, učebna literární výchovy 
promítací síň keramická dílna 
učebna technických prací cvičný byt 
2 mobilní učebny výpočetní techniky  
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU  
7. 1 Personální obsazení 
    Funkce  Jméno  
Ředitelka školy           Mgr. Jana Burianová  
Zástupkyně ředitelky Mgr. Jaroslava Šmerdová  
Vedoucí učitelka ZŠ Ronovská Mgr. Soňa Karáskov á 
Zástupkyně ředitelky pro MŠ Táňa Píchová  
Zástupkyně ředitelky pro MŠ Jana Hloušková  
Vedoucí školního poradenského pracoviště Mgr. Ilona Martochová  
Výchovný  poradce Mgr. Ilona Martochová  
Metodik PPDZ – 1. stupeň ZŠ 
Metodik PPDZ – 2. stupeň ZŠ 

Mgr. I lona Martochová,  
Mgr. Ilona Šturchová 

Koordinátor ICT Mgr. Jana Horá čková  
Koordinátor EVVO Mgr. Lenka Dohová  
Koordinátor ŠVP Mgr. Stanislav T ůma 
Speciální pedagog Mgr. Olga Trma čová 
 
Třída Třídní učitel/ka  Zastupující t řídní učitel/ka  
PT Mgr. Martina Burianová Mgr. Martina Belžíková 
ST Mgr. Olga Trmačová Mgr. Helena Ličková 
I.A Mgr. Martina Belžíková Mgr. Martina Burianová 
I.B Mgr. Lenka Dohová Mgr. Věra Rutová 
II.A Mgr. Helena Ličková Mgr. Olga Trmačová 
II.B Mgr. Věra Rutová Mgr. Lenka Dohová 
III.A Mgr. Ondřej Chromý Mgr. Ilona Martochová 
III.B Mgr. Světlana Baborská Mgr. Ludmila Plačková 
III.C Mgr. Ludmila Plačková Mgr. Světlana Baborská 
IV.A Mgr. Soňa Karásková Mgr. Světlana Baborská 
IV.B Mgr. Hana Doleželová Mgr. Marie Klepárníková 
V.A Mgr. Jiří Kratochvíl Mgr. Monika Nejezchlebová 
V.B Mgr. Monika Nejezchlebová Mgr. Jiří Kratochvíl 
VI.A Mgr. Aleš Spurný Mgr. Jana Horáčková 
VII.A Mgr. Marie Klepárníková Mgr. Stanislav Tůma 
VIII.A Mgr. Stanislav Tůma Mgr. Aleš Spurný 
IX.A Mgr. Radek Cupák Mgr. Ilona Šturchová 
 

Učitelé bez t řídnictví 
Mgr. Jana Horáčková 
Mgr. Ilona Šturchová 
Mgr. Ilona Martochová 

 
Asistent pedagoga  ZŠ Petra Jakusidisová 

Dagmar Hrachovinová 
Eva Mandysová 
Soňa Stőger 
Eva Pilitowská 
Veronika Hartlová 

 
Školn í družina   
I. oddělení Edita Kuběnová 
II. oddělení Petra Jakusidisová 
III. oddělení Eva Mandysová 
IV. oddělení Dana Špicarová 
V. oddělení Kristýna Henková 
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VI. oddělení Soňa Stőger 
 
MŠ KOMENSKÉHO 4,6  
Oddělení Název Učitelka Umístění Počet dětí 
1. třída Motýlci  Jana Hloušková 

Helena Marková 
MŠ 
Komenského 6 

25 

2. třída Berušky  Mgr.Dagmar Kalová 
Jaroslava Trávníčková 

MŠ 
Komenského 6 

26 

3. třída Sluní čka Monika Podaná 
Lucie Jarůšková 

MŠ 
Komenského 4 

20 

 

MŠ JILEMNICKÉHO 1  
Oddělení Název Učitelka Umístění Počet dětí 
1. třída Kuřátka Bc. Lenka Juříčková 

Mgr. Ivana Drlíková 
 přízemí 24 

2. třída Veverky Táňa Píchová 
Božena Gálová 

1. patro 25 

3. třída Berušky  Alena Bláhová 
Mgr. Eva Matulová 

1.patro 25 

 
 
Asistent pedagoga  MŠ Mgr. Eva Matulová 

Zdena Siverová 
Mgr. Jana Šupová 
Kristýna Pařízková 

 
 
 
ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ: 
 
(1) Žáci s odpoledním vyučováním mají v rozvrhu polední přestávku na oběd v délce 50 minut. 

 
Hodina 

 
Začátek 

 
Konec 

1.   8.00  8.45 
přestávka 8.45 8.55 
2.   8.55  9.40 
přestávka 9.40 10.00 
3. 10.00 10.45 
přestávka                                          10.45 10.55 
4. 10.55 11.40 
přestávka                                          11.40                                             11.50 
5. 11.50 12.35 
přestávka 12.35  12.45 
6. 12.45 13.30 
přestávka mezi dopoledním a 
odpoledním vyučováním 

                                         13.30                                                14.20 

7. 14.20 15.05 
přestávka 15.05                                             15.15 
8. 15.15 16.00 
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(2) V  případech  hodných zvláštního zřetele lze přestávku zkrátit na nejméně 30 minut. 
 

Hodina  
 Začátek 

Konec 

1.   8.00  8.45 
přestávka 8.45 8.55 
2.   8.55  9.40 
přestávka 9.40 10.00 
3. 10.00 10.45 
přestávka                                          10.45 10.55 
4. 10.55 11.40 
přestávka                                          11.40                                             11.50 
5. 11.50 12.35 
přestávka 12.35  12.45 
6. 12.45 13.30 
přestávka mezi dopoledním 
a odpoledním vyučováním 

                                         13.30                                                14.00 

7. 14.00 14.45 
přestávka 14.45                                             14.55 
8. 14.55 15.40 
 
(3)  Přestávka mezi odpoledním vyučováním  - po 5. vyučovací hodině 
 

Hodina  
 

 
Záčátek 

Konec  

1.   8.00  8.45 
přestávka 8.45 8.55 
2.   8.55  9.40 
přestávka 9.40 10.00 
3. 10.00 10.45 
přestávka                                          10.45 10.55 
4. 10.55 11.40 
přestávka                                          11.40                                             11.50 
5. 11.50 12.35 
přestávka mezi dopoledním a 
odpoledním vyučováním 

12.35  13.30 

6. 13.30 14.15 
přestávka 14.15 14.20 
7. 14.20 15.05 
přestávka 15.05                                             15.15 
8. 15.15 16.00 
 
 
Provoz školní družiny: 

ZŠ Ronovská  
 

 Začátek Konec  

Ranní provoz  6.00 7.40 
Odpolední provoz  11.40 16. 00 
ZŠ Komenského  
 

  

Ranní provoz  6.00 7.40 
Odpolední provoz  11.40 16.00 
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Rozvrh plaveckého výcviku 

I. kurz I. pololetí 
2. a 3. ročník 11. 9. 2017 – 20.11. 2017 
2. kurz  II. pololetí  
2. a 3. ročník 5. 3. – 14. 5. 2018 
3. kurz   MŠ 
 5. 12. – 13. 1. 2017 
 

                    
          LYŽAŘSKÝ VÝCVIK ŽÁK Ů  

Dle zájmu žáků a jejich zákonných zástupců bude  zabezpečen lyžařský výcvik ů pro žáky 
sedmého a osmého ročníku.  
Také bude zajištěn lyžařský výcvik pro první stupeň ve střediscích  v regionu.    
 
DOPRAVNÍ VÝCHOVA 
Tematika dopravní výchovy je rozpracována do tématických plánů jednotlivých ročníků. 
Žáci mohou navštěvovat kroužek Dopravní výchova. 
Čtvrtý ročník pravidelně navštěvuje dvakrát ročně dopravní hřiště v Blansku. 

 
Ročník Termín  
 4. ročník    19. 10. 2017 
 

.          POJIŠTĚNÍ ŽÁKŮ: 
Žáci jsou pojištěni u Kooperativy. Pojistná smlouva se vztahuje na úrazy žáků ve škole a 
na ztráty v prostorách budov školy. 
O vzniku pojistné události musí žák informovat vyučujícího nebo dozorujícího pedagoga 
okamžitě, na dodatečná hlášení nebude brán zřetel. 

 
STRAVOVÁNÍ – CENY OBĚDŮ 
 

 Děti 3 – 6 let  Děti 7 – 10 let  
 Ranní sva čina   7,00 Kč 7,00 Kč 
 Oběd 22,00 Kč 24,00 Kč 
 Odpolední sva čina   6,00 Kč 6,00 Kč 
 Celkem  35,00 Kč 37,00 Kč 
 Záloha na stravné -     
 měsíčně 700,00 Kč 700,00 Kč 

 
   Děti 7 – 10 let  Děti 11 – 14 let  Děti 15 – více  
 Oběd  24,00 Kč  26,00 Kč  28,00 Kč 
 Záloha na stravné - měsíčně 500,00 Kč 550,00 Kč 580,00 Kč 

 
 

ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZD ĚLÁVÁNÍ 
Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družin ě činí 50,00 Kč/měsíc . Úhrada trvalým 
příkazem  se provádí jednou ročně a to ve výši 500,00 Kč  do 15. září 2017. Vyúčtování 
proběhne v měsíci červnu  2018.  Bližší informace podá vychovatelka školní družiny .  
Zájmové vzdělávání ve školním klubu  je zdarma. 
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ÚPLATA ZA P ŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole činí 400,00 Kč/měsíc Úhrada trvalým 
příkazem  se provádí jednou měsíčně a to ve výši 400,00 Kč, vždy  do 15. dne v měsíci. 
Vyúčtování proběhne v měsíci lednu a červenci příslušného školního roku. Bližší 
informace podá vedoucí školního stravování  v MŠ. 

 

 

OZNÁMENÍ ADMINISTRÁTORA SMS BRÁNY : 
Od 30. 5. 2005 rodiče mohou se školou komunikovat také formou zasílání SMS zpráv. 
Jedná se především o omluvení absence dítěte ve škole  (samozřejmě ji pak 
doplní o písemnou formu zápisem do žákovské knížky). 

Zpráva musí být strukturovaná – musí vždy začínat klíčovým slovem školy 
 ZSADAMOV  
např. ZSADAMOV_JMÉNO_TŘÍDA_DOBA NEPŘÍTOMNOSTI 
(např. nemoc 14 dní atd.).  
Tuto zprávu rodiče odešlou na číslo dle jejich mobilního operátora: 
Pro uživatele sítě  O2l na číslo 999 030 
Pro uživatele sítě T-mobile na číslo 5 030 
Pro uživatele sítě Vodafon na číslo 60 030 
(cena 1 SMS dle tarifů operátora) 

 

                                                
 
 

SPECIÁLNÍ TŘÍDA 
 

Ve škole  je také zřízena speciální třída pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Do této třídy jsou zařazeni žáci na základě žádosti rodičů a doporučení 
Speciálního pedagogického centra v Blansku nebo  Oblastní pedagogicko - 
psychologické poradny v Blansku. 
 
Ve třídě vyučuje speciální pedagog a působí asistent pedagoga. Třída sdružuje žáky 
více ročníků i stupňů, snížený počet žáků umožňuje lépe praktikovat individuální přístup, 
který žáci nezbytně potřebují. 
 
Žáci se letos nově vzdělávají dle vzdělávacího programu  pro základní vzdělávání ŠVP 
Hrou k vědění. Učivo a výstupy vzdělávání ŠVP Hrou k vědění je modifikováno RVP ZV 
a směřuje k jeho minimálním doporučeným výstupům jednotlivých vzdělávacích oblastí. 
Každý z žáků má vypracován individuální vzdělávací plán, který ze ŠVP Hrou k vědění 
vychází a přihlíží k možnostem a schopnostem jednotlivých žáků.  Tato změna 
vzdělávání vychází z doporučení ŠPZ, které reagovalo na legislativní změny pro 
společné vzdělávání. Hlavním cílem této speciální třídy je předat dětem takové 
dovednosti, znalosti a návyky, aby se dokázaly co nejvíce a co nejsamostatněji zapojit 
do běžného života a umožnit jim rovné příležitosti ke vzdělávání . 

 
 

Mgr. Olga Trma čová, speciální pedagog 
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PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 
„NÁMO ŘNÍCI“ 

 
Ve školním roce 2017/18 byla opět na naší škole otevřena přípravná třída. Do této třídy 
jsou přijímány děti před zahájením školní docházky na základě doporučení 
pedagogicko-psychologické poradny. Vzdělávání probíhá v souladu se školním 
vzdělávacím programem Škola hrou, který vychází z RVP PV. Cílem je systematická 
podpora individuálního rozvoje každého dítěte tak, aby se předešlo případným 
neúspěšným začátkům ve škole.  
Třída se otevírá s minimálním počtem deseti a maximálním počtem patnácti dětí. 
Vzdělávání probíhá v dopoledních hodinách v rozsahu čtyř vyučovacích hodin denně, 
tedy dvacet hodin týdně. Před a po skončení vyučování mohou děti navštěvovat školní 
družinu.  
Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. 
Rodiče jsou pravidelně informováni o svém dítěti na konzultacích a třídních schůzkách, 
případně na schůzkách individuálně domluvených s učitelem. 
Na konci školního roku dostanou hodnocení a pochvalný list.  
 
Cíle přípravné třídy : 

• zajištění integrace dětí 
• zaměření se na osobnostní rozvoj každého dítěte 
• rozvoj týmové práce 
• propagace zdravého životního stylu 
• využívání získaných vědomostí v praxi 
 

Oblasti práce s dětmi : 
• rozumová výchova (rozvoj v oblasti jazyka a komunikace, matematické, 

časové a prostorové představy, rozvoj poznání, myšlení...) 
• hudební výchova (rozvoj sluchového vnímání a diferenciace, tanec...) 
• výtvarná výchova (rozvoj estetického cítění, jemné motoriky, úchop tužky, 

zvládnutí základních linií...) 
• pracovní činnosti (rozvoj manuální zručnosti, práce s různými materiály....) 
• tělesná výchova (zvyšování hrubé motoriky, tělesné zdatnosti, správné držení 

těla...) 
• sebeobsluha, sociální dovednosti 

 
Práce v přípravné třídě je rozpracována do tématického plánu pro jednotlivé měsíce. 
Pedagog při práci s dětmi spolupracuje i s dalšími odborníky (výchovným poradcem, 
školním speciálním pedagogem, metodikem prevence sociálně patologických jevů). 
                                                               
                                                                   

Mgr. Martina Burianová, t řídní učitelka  
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                  Školní poradenské pracoviště 
                                          školní rok 2017 / 2018 

 
Členové školního poradenského pracovišt ě: 
 vedoucí ŠPP Mgr. Ilona Martochová  
 školní metodik prevence pro 1. st.  Mgr. Ilona Martochová  
 výchovný poradce Mgr. Ilona Martochová  
 školní speciální pedagog Mgr. Olga Trma čová 
 školní metodik prevence pro 2. st. Mgr. Ilona Šturchová  
 školní speciální pedagog - logoped Mgr. Martina Burianová  
 koordinátor ŠVP  Mgr. Stanislav T ůma 
 vedoucí odloučeného pracoviště  Mgr. Soňa Karásková  
  
 
 
Hlavním cílem je poskytovat zkoordinované kvalitní poradenské služby učitelům, žákům 
i jejich rodičům v následujících oblastech: 

1) zajištění vhodných podmínek pro společné inkluzivní vzdělávání pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 

           2) péče o žáky s neprospěchem 

           3) problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence 

           4) kariérní poradenství – profesní orientace žáků 

           5) prevence sociálně patologických jevů a závadového chování 

Konzulta ční hodiny a pracovní porady členů ŠPP : 
 
Konzulta ční hodiny: vždy v době třídních schůzek a konzultací a v následující dny: 
 
Jméno a p říjmení  Den Pro zákonné zástupce  Pro žáky  
Mgr. Ilona Martochová úterý        13.00 –  14.00  
 středa          7.00 –    8.30 7.00 –  8.00 

9.40 - 10.00 
Mgr. Olga Trmačová úterý           7.00 –   7.40     7.00 –  7.40 
 středa           7.00 –   7.40  
Mgr. Ilona Šturchová úterý           7.15 –   7.40 13.30 – 14.15 
Mgr. Martina Burianová úterý          12.00 – 13.00 12.00 – 13.00 
Mgr. Soňa Karásková středa         11.00 – 11.45 11.00 – 11.45 
Mgr. Ilona Šturchová pondělí            13.30 – 14.15 
 úterý           7.15  –   7.40  
Mgr. Stanislav Tůma úterý         12.00 – 13.00  
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VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 
 
 

Co pro Vás m ůže výchovný poradce ud ělat? 
 

• zajistit realizaci opatření k odstranění sociálních, zdravotních a bezpečnostních 
bariér v průběhu vzdělávání 

• zajistit systematickou podporu žákům se SVP (specifickými vzdělávacími 
potřebami)  

• zajistit vyšetření žáků v poradenských zařízeních  
• zajistit sepsání individuálních vzdělávacích plánů  
• zajistit kontakt a spolupráci s PPP Vyškov - pracoviště Blansko  
• zajistit kontakt s dalšími pracovníky Školního poradenského pracoviště (Mgr. 

Ilona Martochová, Mgr. Olga Trmačová, Mgr. Ilona Šturchová, Mgr. Stanislav 
Tůma, Mgr. Martina Burianová, Mgr. Soňa Karásková) 

•  zajistit odpovídající přístup pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami (přímá podpora a plán pedagogické podpory)  

• zajistit odbornou pomoc při pohovoru s žákem, rodiči (výchovná komise) 
• zajistit přechod žáků na střední školy po ukončení povinné školní docházky a při 

přechodu na víceletá gymnázia po 5.(7.) ročníku (přihlášky ke studiu) 
• zajistit kontakt na testy profesní orientace pro žáky 8. ročníku (pomoc při volbě 

další vzdělávací cesty) 
• zajistit exkurzi na ÚP v Blansku (informační centrum pro volbu povolání)  
• zajistit dostatek informací o jednotlivých středních školách pro vycházející žáky 

(letáky, brožury, Atlas škol, veletrh a burza středních škol, přehled dnů 
otevřených dveří, vývěsky ve třídách, informační základna na internetu, 
prezentace jednotlivých škol, setkání se zástupci SŠ na naší škole aj.)  

• zajistit veškeré informace o průběhu přijímacího řízení na SŠ a jeho změnách  
• zajistit pomoc neumístěným žákům (odvolání, druhé a další kolo přijímacího 

řízení, přístup k  internetu - volná místa na školách) 
 

 
Konzulta ční hodiny pro rodi če a žáky: 
- v  středa 7.00 -   8.30 
  v  úterý 13.00 - 14.00 
- v době třídních schůzek a konzultačních hodin 
- kdykoliv po telefonické domluvě: 607602800, i.martochova@adamov.cz 
 

 
                                         Mgr. Ilona  Martochová, výchovná poradkyn ě 
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ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG P ŘI ZŠ A MŠ ADAMOV 

 
Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu 
integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří 
potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či 
dlouhodobých podpůrných opatřeních.  
O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se Zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů. 
Školní speciální pedagog nabízí možnost  učitelům, žákům a především jejich rodičům 
konzultovat některé problémy, které souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami 
žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na 
krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Podporu poskytuje školní 
speciální pedagog i žákům, kteří prozatím nemají diagnostikovány speciální vzdělávací 
potřeby. Orientuje se na všechny žáky, kteří ve vzdělávacím procesu jakkoli selhávají. 
Na školního speciálního pedagoga se mohou obracet učitelé školy, žáci i rodiče během 
pracovní doby a v průběhu třídních schůzek a konzultačních hodin. 
Všechny informace, které speciální pedagog při své práci získá, jsou vázány 
profesionálním tajemstvím a jsou pouze pro potřebu speciálního pedagoga. 
Při své práci se speciální pedagog řídí etickými normami své profese a je nezávislým 
odborníkem – není profesionálně podřízen ředitelství školy. 
Speciální pedagog působí  na  ZŠ Komenského. 
Činnost speciálního pedagoga je zaměřena na všechny žáky školy bez rozdílu.  
 
Školní speciální pedagog  pracuje v t ěchto oblastech:  

• vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně 
pedagogické péče  

• pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami individuálně i skupinově  

• průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky s neprospěchem (a vytváří předpoklady 
pro jeho snižování), pomáhá vyučujícím a zákonným zástupcům hledat optimální 
vzdělávací cesty pro tyto žáky 

• vyhodnocuje účinnost realizovaných intervenčních činností, dle potřeby navrhuje 
a realizuje úpravy  

• radí a pomáhá učitelům při aplikaci speciálně pedagogických aspektů vzdělávání 
do (školních vzdělávacích programů) plánů pedagogické podpory a plánů 
individuálních 

• prohlubuje a zlepšuje spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči  

• integruje poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných 
poradenských zařízení, zejm. PPP, SPC  

• spolupracuje s celým týmem Školního poradenského pracoviště (vedení školy, 
výchovný poradce, metodikové prevence, koordinátor ŠVP) 

 
Konzulta ční hodiny: 
Pro žáky 
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Úterý 7.00 – 7.40 
Pro zákonné zástupce 
Středa 7.00 – 7.40 
- v době třídních schůzek a konzultačních hodin 
 
Pro pedagogy a pedagogické asistenty 
Středa 7.00 – 7. 40 
Kontakt:  
e-mail:  ucitelkaola@seznam.cz 
tel.: 728437727 
Schůzku je třeba předem dohodnout telefonicky případně e-mailem. 
 

Mgr. Olga Trma čová, školní speciální pedagog 
 

 
 

 
 

ŠKOLNÍ METODIK  PREVENCE 
 
je společně s výchovným poradcem a speciálním pedagogem součástí školního 
poradenského pracoviště a velmi úzce s nimi spolupracuje. Na naší škole jsou pověřeny 
touto funkcí paní učitelky Ilona Martochová pro 1. stupe ň a Ilona Šturchová pro 2. 
stupe ň. 
 
Co konkrétně školní preventista dělá?  

• ve spolupráci s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy 
monitoruje projevy a vyhodnocuje rizika vzniku sociálně nežádoucích jevů 
(závislosti na návykových látkách - tabák, alkohol, drogy, šikana, negativní 
působení sekt, rasismus, xenofobie, záškoláctví, domácí násilí, týrání, poruchy 
příjmu potravy, agrese, vandalismus, kriminalita, sexuálně-rizikové chování, 
gambling, kyberšikana apod.) a také navrhuje opatření k včasnému odhalování 
těchto rizik a předcházení jejich výskytu 

• pomáhá k výchově ke zdravému životnímu stylu, pomáhá vytvářet zdravé životní 
prostředí pro děti 

• zpracovává Minimální preventivní program vždy pro příslušný školní rok a podílí 
se na jeho realizaci, zpětně pak vyhodnocuje akce, programy a projekty 
realizované ve škole 

• poskytuje ostatním pedagogickým pracovníkům školy odborné informace z 
oblasti prevence  

• spolupracuje a spoluřeší krizové situace v případě výskytu nežádoucích jevů ve 
škole 

• spolupracuje s rodiči problémových žáků a se žáky samotnými 
• organizuje a spoluorganizuje aktivity pro snížení rizik těchto jevů 
• spolupracuje s dalšími, mimoškolními, poradenskými a krizovými zařízeními v 

této oblasti (pedagogicko-psychologická poradna, Policie ČR, středisko výchovné 
péče, OSPOD, krizové linky...) 

• zvláštní důraz v oblasti prevence na 1. stupni je letos věnován dětem, které 
začaly navštěvovat přípravnou třídu. Tyto děti vzhledem k svému znevýhodnění 
mohou být výrazněji v této oblasti ohroženy 
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Minimální preventivní program se během školního roku realizuje formou výchovného 
působení všech pracovníků na žáky, prostřednictvím třídních učitelů na třídnických 
hodinách, působením pedagogů v odborných předmětech, kde získávají potřebné 
informace a také velkým množstvím aktivit, které škola svým žákům nabízí. Například 
různé zájmové kroužky, besedy s odborníky, zážitkové lekce, projektové dny, 
informativní nástěnky ve škole, filmy, školní web zaměřený na prevenci, výlety a 
exkurze, soutěže, ankety, sportovní utkání apod. 
 
O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se Zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů. Všechny informace, které metodik prevence při své práci získá, jsou vázány 
profesionálním tajemstvím a jsou pouze pro jeho potřebu. 
 
Rodi čům pak školní metodik prevence m ůže nabídnout osobní konzultace 
(kdykoliv po domluv ě) či informativní besedy v rámci konzulta čních dn ů v 
prostorách školy nebo základní informace na webové stránce školy v sekci 
Prevence. 
 
Konzulta ční hodiny pro rodi če a žáky: 
- v době třídních schůzek a konzultačních hodin 
- kdykoliv po telefonické domluvě: 515 531 196, 724 370 198 
- e-mail: i.martochova@adamov.cz, i.sturchova@adamov.cz 
 

Mgr. Ilona Martochová,  Mgr. Ilona Šturchová  
 
 
 
 
 

ENVIRONMENTÁLNÍ  VÝCHOVA 

V oblasti environmentální výchovy spolupracujeme s ekologickými středisky a 
organizacemi jako je například LIPKA, KEV, TEREZA či MAS Moravský kras. 

LIPKA  našim žákům zajišťuje na svých dalších pracovištích výukové programy 
související s přírodou. Upozorňuje hravou formou  na dopady lidské činnosti na krajinu 
či svět a ekologické vazby v systému společenstev. Naši žáci se tradičně účastní 
výukových programů na pracovištích Lipky. 

Kromě pracovišť LIPKY využíváme i výukových programů Domu přírody Moravského 
krasu či vědeckého centra VIDA. K rozšiřování znalostí patří i návštěvy Planetária Brno, 
zoologických zahrad nebo muzeí. Tyto aktivity jsou realizovány také jako školní výlety 
pro třídní kolektivy.  

Klub ekologické výchovy – KEV - je občanským sdružením, které soustřeďuje 
jednotlivé pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu 
(individuální členství) i školy a další instituce a organizace (kolektivní členství) zajímající 
se o ekologické vzdělávání a výchovu. KEV vznikl v roce 1995 a patří mezi kluby 
UNESCO. Jeho hlavním cílem je rozvíjet komplexní pojetí ekologického vzdělávání a 
výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje.  
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TEREZA -  tato nezisková organizace usiluje o rozvoj znalostí a dovedností u dětí 
potřebných k tomu, aby dokázaly kriticky myslet a samostatně a odpovědně jednat. 
Společnost vytváří pro školy programy EKOŠKOLA, Les ve škole, GLOBE a další. My 
využíváme materiály Ekoškoly i Les ve škole. 

MAS Moravský kras  je spolek působící na území severovýchodně od Brna. Pořádá pro 
veřejnost regionální aktivity. Podporuje místní rozvoj zemědělství. Naše škola i školka 
v rámci spolupráce vysázela na školních pozemcích několik ovocných stromů.  

Mimo tuto spolupráci jsme společně s městem Adamov a Komisí Projektu Zdravé 
město Adamov a místní Agendy 21 uspo řádali na naší škole projekt Dny zdraví a 
Den bez tabáku, do kterých byli zapojeni žáci prvního i druhého stupně.  

Již několik let jsme zapojeni do projektu Recyklohraní.  Díky Recyklohraní ušetřila naše 
škola životnímu prostředí řadu surovin. Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 88 kg baterií, 
1 počítač a 167 kg drobného elektra. Program Recyklohraní nejenže vzdělává a 
motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět ochraně 
životního prostředí. Žáci i škola samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci 
vysloužilé spotřebiče. Získané body se vyměňují za ceny pro aktivní sběrače. 

Dalším internetovým projektem je Fit konto, provozuje jej společnost Laktea o.p.s. 
realizátor programů Ovoce do škol a Školní mléko v rámci ČR. Projekt je zaměřen na 
témata: zdravá výživa, příprava školních svačin, zdraví, pohyb, sport. Pro děti je 
připraven hravý nástroj pro zaznamenávání pohybových aktivit, váhy a výšky, skladby 
jídelníčku - MOJE FIT KONTO a databáze výrobců potravin na regionální bázi. Naši 
žáci si vytvořili svoje profily a soutěží zde o zajímavé ceny.  

Již několik let úspěšně provázejí naši školu také sběrové soutěže ve sběru papíru a 
Dny Zem ě, kdy vycházíme se všemi žáky do blízkého okolí a uklízíme odpadky. V tuto 
chvíli si nejlépe uvědomujeme, jak dokáže i malý jedinec pomoci přírodě, kterou ke 
svému životu potřebuje.                             

 

                                                                    Mgr. Lenka Dohová, koordinátor EVVO  
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ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO  ROKU  
 
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, 
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pond ělí 4. září 2017. 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018 . Období školního 
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018 .  
Podzimní prázdniny  připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. Vánoční prázdniny  
budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve 
středu 3. ledna 2018.  
Jednodenní pololetní prázdniny  připadnou na pátek 2. února 2018.  
Jarní prázdniny  v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:  
 
 
Termín  

Okresy, obvody hl. města Prahy  

5.2. - 11. 2. 2018  Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, 
Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná  

12. 2. - 18. 2. 2018  Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův 
Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek  

19. 2. - 25. 2. 2018  Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-
západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, 
Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín  

26. 2. - 4. 3. 2018  Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, 
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná 
Hora, Písek, Náchod, Bruntál  

5. 3. - 11. 3. 2018  Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad 
Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, 
Šumperk, Opava, Jeseník  

12. 3. – 18. 3. 
2018  

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, 
Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, 
Ostrava-město, Prostějov  

 
Poznámky k tabulce:  
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 
12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-
Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, 
Praha-Zličín.  
Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, 
Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, 
Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-
Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, 
Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-
Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-
Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.  
 
Velikono ční prázdniny  připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.  
Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 
Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, 
ve znění pozdějších předpisů.  
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Hlavní prázdniny  budou trvat od neděle 1. července 2018 do pátku 31. srpna 2018. Období 
školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 3. září 2018. 
 

 

 

Státní svátky  
 
  1. leden Den obnovy samostatného českého státu 
  8. květen Den vítězství 
  5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
  6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa 
28. září Den české státnosti 
28. říjen Den vzniku samostatného československého státu 
17. listopad Den boje za svobodu a demokracii 
 

Ostatní svátky 
 

1. leden  Nový rok 
30. březen Velký pátek 
  2. duben Velikonoční pondělí 
  1. květen Svátek práce 
24. prosinec Štědrý den 
25. prosinec 1. svátek vánoční 
26. prosinec 2. svátek vánoční 
 

Významné dny 
 
16. leden         Den památky Jana Palacha 
27. leden  Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 
  8. březen Mezinárodní den žen 
  9. březen  Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v  
                       Osvětimi - Březince 
12. březen  Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 
 28. březen  Den narození Jana Ámose Komenského. 
  7. duben  Den vzdělanosti 
  5. květen   Květnové povstání českého lidu 
15. květen  Den rodin 
10. červen Den památky obětí vyhlazení obce Lidice 
18. červen  Den hrdinů druhého odboje  
27. červen  Den památky obětí komunistického režimu 
11. listopad  Den válečných veteránů 
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