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ZPRAVODAJ 
pro rodiče budoucích prvňáčků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
  Vážení rodiče,  
     děkujeme Vám, že jste pro svoje dítě zvolili naši základní školu. 
Věříme, že období nástupu do 1. třídy, na který se většina dětí těší, 
bude pro Vašeho malého školáčka, ale i pro Vás časem příjemným a 
pohodovým a všem na něj zůstanou jen ty nejhezčí vzpomínky.  
     Naším společným zájmem také je, aby příprava Vašeho dítěte do 
školy probíhala pokud možno hladce a bez problémů, a proto vydá-
váme toto číslo školního Zpravodaje. 
    
 
 
 
květen 2020          Mgr. Zdeněk Hosman 
                ředitel školy 
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Co by měli vědět rodi če budoucích prvňáčků 
• Chtějí-li zákonní zástupci pro své školou povinné dítě získat od-

klad povinné školní docházky, musí se s ním dostavit k zápisu a 
při něm podat písemnou žádost. K žádosti o odklad je potřeba 
nejpozději v době zápisu přiložit doporučení příslušného škol-
ského poradenského zařízení (např. PPP Kadaň) a odborného lé-
kaře nebo klinického psychologa. Teprve následně ředitel roz-
hodne o odkladu.  Začátek povinné školní docházky lze odložit 
nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok 
věku. 

• Slavnostní zahájení školního roku je velká událost pro celou ro-
dinu prvňáčka. Těšíme se, že na první školní den přijdou prvňáč-
ka do školy doprovodit všichni jeho blízcí. 

• Vstup do první třídy bude pro Vaše dítě úspěšný a snadný, pokud 
budete vědět, jak má být připraveno.  

   
Pomůcky pro žáky prvních tříd 

  Ve škole na Vás budou čekat: stírací tabulka s fixem, vodové barvy, 
pastelky, tužky, dětské nůžky, modelovací hmota, voskové pastelky, 
rozvrh hodin, pracovní sešity a učebnice. Dostanete také sešity, 
čtvrtky, barevné papíry, štětce, lepidlo v tyčince a samozřejmě pero. 
Nebude chybět ani malý dárek. Další pomůcky musí zajistit rodiče. 
Jedná se hlavně o obaly na učebnice a sešity, cvičební obuv a úbor, 
přezůvky a sáček na přezůvky, svačinový ubrousek, aktovku, penál.  
 

Představujeme naši školu 
• Byla otevřena 2. září 1974. 
• Ve školním roce 2019/2020  máme 21 tříd a 485 žáků. O ně se 

stará 26 učitelů, 5 vychovatelek, 10 asistentek pedagoga, 4 ku-
chařky, 4 uklízečky, ekonomka a školník. 

• Škola je prostorná a také kompletně zateplená. Žlutooranžová fa-
sáda působí na sídlišti velmi příjemně.  

• Třídy jsou moderně vybavené pomůckami i nábytkem. Děti čeká 
příjemné rodinné prostředí nejen ve třídách, ale také v družině a 
ve školní jídelně. 

• Ve škole hájí zájmy žáků žákovský parlament. Na jednání par-
lamentu je zván ředitel a případně další pracovníci školy. Ve 
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spolupráci s žáky zlepšujeme pravidla chodu školy, připravujeme 
soutěže, organizujeme různé akce apod. 

• Škola má nově vybudovaný sportovní areál  
• Nezapomínáme na bezpečnost dětí. Škola je dobře zabezpečená 

proti vniknutí nepovolaných osob, návštěvy ve škole jsou evido-
vány. 

 
 

Pracovníci školy 
 

 
Pracovní kolektiv školy tvoří v právě probíhajícím školním roce: 
 
Vedení školy : 
 
Mgr. Zdeněk Hosman, ředitel 
Mgr. Tomáš Mourek, zástupce ředitele 
Martina Dvořáková, ekonomka školy  
Jiří Prošek, školník 
Zdeňka Rapantová, vedoucí školní jídelny 
PhDr. Jitka Novotná, výchovná poradkyně 
 
Provozní personál: 
 
Kuchyně: 
Milena Ottová 
Helena Vojáčková 
Lenka Pleskotová   
Miroslava Novotná 
 
Úklid: 
Iveta Švejdová    
Olga Šulcová    
Martin Pardubský 
Květa Hutyrová 
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Pedagogický sbor školy: 
 
I. stupeň  
Mgr. Pavlína Beránková 
Mgr. Lada Škrábalová 
Mgr. Stanislava Pardubská  
Mgr. Jitka Štefanová 
PhDr. Jitka Novotná 
Mgr. Věra Tomanová 
Mgr. Iveta Krpelánová 
Mgr. Helena Patočková 
Mgr. Renata Kučerová 
Mgr. Kristýna Malá 
Mgr. Ivana Balogová 
Mgr. Veronika Parkanová 
Mgr. Věra Šírková 
 
 
II. stupeň  
Mgr. Lidmila Vyšinková 
Mgr. Jiří Nebeský 
Mgr. Pavla Koutská 
Mgr. Pavel Lukeš 
Mgr. Gabriela Drapáková 
Lucie Smolková 
Mgr. Lenka Kopencová 
Mgr. Hana Ondová 
Mgr. Anna Wirknerová 
Mgr. Denisa Hendrychová 
Bc. Martin Kučera 
 
Asistentky pedagoga 
Mgr. Andrea Nováková 
Bc. Pavla Mudrová 
Lucie Kopecká 
Jana Zrůstková 
Ingrid Michalitschke 
Petra Tichá 
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Petra Linzová 
Petra Rauerová 
Ing. Dagmar Váchová 
Lucie Bernátková 
 
Speciální pedagog 
PhDr. Jitka Novotná 
Mgr. Sáva Arabadžiev 
 
Kvalifikovanost pedagogického sboru je 94% 
 
 

Co čeká budoucí prvňáčky? 
    Vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu „Na 
učení jdeme od lesa“. V duchu školního vzdělávacího programu se 
snažíme vychovávat samostatné a silné osobnosti, které se 
v moderním světě neztratí a najdou dobré uplatnění v práci i v životě. 
Umíme se věnovat jak dětem mimořádně nadaným, tak ale také žáč-
kům, kterým to z různých příčin ve škole příliš nejde. Uvědomujeme 
si, že pro mladého člověka je nutné kvalitní jazykové vybavení. Ví-
me také, že děti v současnosti často trpí nedostatkem pohybu a svůj 
volný čas tráví převážně vsedě před obrazovkou nebo monitorem. 
Proto náš vzdělávací program nabízí: 
• jako druhý cizí jazyk nabízíme od sedmého ročníku němčinu a 

ruštinu; 
• alternativní nabídku dalších cizích jazyků (italština, španělština); 
• možnost zúčastnit se pobytů v zahraničí a zdokonalit svou jazy-

kovou výbavu; 
• zajímavé volitelné předměty, včetně rozšířené sportovní výchovy 

se zaměřením na florbal, basketbal, malou kopanou; 
• výuku plavání a bruslení; „lyžáček“  
• výuku informačních technologií od 5. třídy; 
 
Samozřejmou součástí naší práce je: 
• výuka moderními metodami a formami (projektové vyučování, 

skupinová výuka, činnostní učení, výzkumy, experimenty); 
• využití moderně vybavených učeben informačních technologií 

při výuce; 
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• nově zřízená a moderně vybavená učebna chemie a fyziky, jazy-
ková učebna 

• odborná učebna přírodovědných předmětů se živými zvířaty a 
moderně vybavený cvičný byt k výuce předmětu vedení domác-
nosti;  

• výuka prostřednictvím interaktivních tabulí a tabletů (iPad Air) 
s aktivním zapojením všech dětí do výuky  

• účast a velmi dobré výsledky žáků ve vědomostních a sportov-
ních soutěžích v městském i širším měřítku; 

• projektové výjezdy do škol v přírodě a zotavovací výjezdy do 
zahraničí (Itálie, Chorvatsko, Bulharsko); 

• používání zrekonstruované jazykové učebny při výuce cizích ja-
zyků; 

• keramická dílna s  keramickou pecí pro výrobu vlastních výrob-
ků 

• mimoškolní aktivity formou zájmových kroužků ve školním klu-
bu – např. florbal, pohybové hry, výtvarný kroužek, hra na kyta-
ru a vlastní mimoškolní akce – Den dětí, Vánoční trhy, školní 
sportovní soutěže. 
 

 
Důležité informace k provozu školy 

 
Škola 
(tel.: 474334711, 603483877, ředitel: 474332831) 
     Školní budova je pro žáky otevřena ráno od 7,40 hod. Prvňáčci 
mají svoje šatny vpravo od vstupu do školy. Učebny prvních tříd jsou 
v pavilonu A  - tj. pavilon školní družiny, a najdeme je v 1. patře nad 
školní jídelnou. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, moderními 
učebními pomůckami a v obou třídách jsou k dispozici také interak-
tivní tabule, na kterých první třídy pracují. 
     První třídy mají vyučování podle rozvrhu každý den do 11,40 
hod. Děti, které nejdou na oběd a do družiny, odcházejí za doprovo-
du rodičů, popř. jiných rodinných příslušníků, ihned domů. Prvňáčci, 
kteří nechodí do družiny, ale jdou na oběd, jsou hotovi zpravidla ko-
lem dvanácté hodiny. V tu dobu je možné si je vyzvednout.  
     Rádi bychom upozornili rodiče, že z bezpečnostních důvodů je 
škola po celou dobu vyučování uzamčená a vstup je umožněn pouze 
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po zazvonění a zapsání u služby. Pokud budete chtít ve škole něco 
vyřídit, je nutné si vždy zazvonit na službu a zapsat se do knihy ná-
vštěv. Pokud půjdete pro svého prvňáčka na konci vyučování, zapi-
sovat se nemusíte, ale prosíme Vás, abyste z hygienických i bezpeč-
nostních důvodů nečekali v hale u jídelny, ale počkali před vchodem 
a řídili se pokyny služby. 
 
Školní jídelna 
(tel: 474334711, provolba 31, nebo 603483852) 
     Ve školní jídelně se mohou stravovat všichni žáci školy. Obědy 
jsou vydávány v době 11,40 – 14,00 hod. Rodiče vyplní přihlášku ke 
školnímu stravování a uhradí cenu stravného na příslušný měsíc. 
Současná cena oběda pro prvňáčka je 24,- Kč/den. 
     Stravné je možné hradit trvalým příkazem - v tom případě je 
nutné domluvit se s vedoucí ŠJ na podrobnostech provedení a platba 
stravného na následující měsíc musí být na účtu školy nejpozději do 
25. předcházející měsíc. Stravné je také možno platit hotově přímo 
v pokladně ŠJ. V takovém případě je nutné uhradit výši stravného na 
měsíc nejpozději do 29. v měsíci předcházejícím. Rodiče prvňáčků 
budou moci obědy na září zaplatit poslední týden v srpnu nebo při 
slavnostním zahájení školního roku 2. září a již od dalšího dne může 
prvňáček chodit na obědy.  
     Naše malé školáky do školní jídelny doprovází vždy třídní učitel-
ka, která jim spolu s dozorem a vedoucí školní jídelny pomůže při 
obsluze v prvních dnech školy. Pokud chodí prvňáček do družiny, 
doprovází jej do jídelny paní vychovatelka a také prvňáčkům s ob-
sluhou pomůže.         
     V případě nutnosti je možné také obědy odhlašovat. Je však po-
třeba to udělat nejpozději vždy den předem do 14,30 hod. (na pon-
dělí v pátek) osobně, telefonicky, na mailovou adresu  
skolnijidelna@5zskadan.cz nebo formou SMS na mobilní telefon ŠJ 
(viz kontakty výše). V případě náhlého onemocnění je možné první 
den odnést oběd nemocnému v jídlonosiči – čas pro vydávání tohoto 
jídla je v rozmezí 11,30 – 11,45 hod. Na další dny již musí být obědy 
odhlášeny. Všichni strávníci jsou povinni dodržovat provozní řád 
školní jídelny, který je umístěn přímo ve školní jídelně a na webo-
vých stránkách školy. 
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     Obědy se vydávají po přiložení čipu nebo čipové karty. Pořízení 
čipu nebo čipové karty se platí vždy hotově. Cena čipové karty je 
50,- Kč, čipu 100,- Kč. 
 
Školní družina 
(tel: 775966928) 
   Činnost družiny je určena všem žákům 1. stupně. Školní družina 
má pět oddělení, kde pracují zkušené paní vychovatelky. Program 
školní družiny je zaměřen především na pohybové činnosti, výtvarné 
aktivity (podíl na výzdobě školy), hry a soutěže. Během celého škol-
ního roku chodí všechna oddělení ven na dětské hřiště v areálu školy 
nebo i mimo školní areál.  
    Podmínkou docházky do ŠD je podaná přihláška a zaplacení pra-
videlného poplatku, který činí 100,- Kč za měsíc. Poplatek se hradí 
vždy na půl roku. Na 1. pololetí musí být uhrazen do 25. září, na 
druhé pololetí do 15. ledna. Družina je v provozu denně od 5,30 hod. 
do 7,40 hod. a znovu pak každý den od 11,40 hod. podle zájmu rodi-
čů do 17,00 hod., v pátek do 16,00 hod.  
V době 13,30 – 14,30 hod. probíhá v ŠD zájmová činnost nebo se 
chodí ven. V této době není možno vyzvedávat děti ze ŠD, pouze ve 
výjimečných případech po předchozí domluvě.  

 
Závěrem 

 
Vážení rodiče, 
informace k nástupu Vašeho dítěte do první třídy obsažené v tomto 
zpravodaji nemohou být zdaleka vyčerpávající a uvědomujeme si, že 
se budou i v průběhu přípravy na školu objevovat další otázky, na 
něž budete hledat odpovědi. Jako pomoc tedy, prosím, využijte od-
kaz „Pro rodiče – pro rodiče budoucích prvňáčků“ na našich webo-
vých stránkách: http://www.5zskadan.cz.  Pod tímto odkazem se za-
čnou v průběhu května postupně objevovat všechny důležité infor-
mace týkající se nástupu Vašeho dítěte do školy. Zároveň samozřej-
mě můžete kdykoli kontaktovat vedení školy nebo přímo budoucí 
třídní učitelky svých dětí k získání dalších informací. Všechny kon-
takty najdete na našich webových stránkách. 
        
 

Školní rok bude slavnostně zahájen v úterý 1. září 2020. 


