
Informační list pro školní rok 2017/2018 
 

Celoroční téma – Nejsme na světě sami 

1. Kontakty, organizace školy  

 
Název a adresa školy: ZŠ Olomouc, Gagarinova 19, 779 00 Olomouc - Droždín 
Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Konečná 
Tel./fax: 585 383 549, školní mobil : 739 264 518 
E-mail: zsgagarinova@volny.cz 
Webové stránky: http://www.zsdrozdin.cz 
Školní výukový program: 1. až 5. ročník – Školní výukový program „Škola pro děti- děti pro školu“ 

 
Třída I.  -           1. roč.   tř. uč. Mgr. Bronislava Pechánková 
Třída II.   -           2. roč.   tř. uč. Mgr. Martina Kadalová 
Třída III. -           3. roč.   tř. uč. Mgr. Veronika Daňková 
Třída IV.  - 4. roč.  tř. uč. Mgr. Jitka Šidláková 
Třída V.  - 5. roč.   tř. uč. Mgr. Hana Vaverková 
učitelka                Mgr. Kateřina Konečná 
učitelka               Mgr. Lucie Nastoupilová 
učitelka               Mgr. Marie Vykopalová    
asistent pedagoga                      Daniela Tököly (5. roč.) 
školní asistent                        Jana Vaverková 
                                           

Provoz školní družiny: 

Od 11:40 do 17:00 hod. 

Paní vychovatelky – Alena Sobotková, Kateřina Vybíralová. Kapacita ŠD je 60 dětí, v případě 
velkého zájmu budou mít přednost žáci 1. - 3. ročníku. 

 

Zájmové kroužky:  
Předběžná nabídka - florbal, pohybový kroužek, hra na kytaru, flétnu a klavír, šachový kroužek. 
Nabídka kroužků se může během roku změnit. Přihlášené děti je zapotřebí v případě nepřítomnosti 
písemně omluvit vedoucím kroužků. 
 

 
Třídní schůzky a konzultační dny: 
 

 Termíny třídních schůzek: Út - 12. září 2017 v 16:30 hod., dále 23. ledna a 12. června 2018 
 

 Předběžné termíny konzultačních dní: 20. – 24. 11. 2017 a 23. – 27. 4. 2018 /dle rozpisu/ 
 

Na škole jsou zřízeny Spolek rodičů a přátel školy /SRPŠ/ Školská rada /ŠR/ 
Předběžné termíny zasedání ŠR – čtvrtek 12. 10. 2017 a čtvrtek 31. 5. 2018. 

 
2. Školní výukové projekty:  
 

Kromě vícedenních pobytů - malá a velká škola v přírodě v září a v červnu - připravujeme pro děti 
tradiční jednodenní projekty, akce a slavnosti. Na podzim a na jaře se uskuteční projekty podporující 
ekologickou výchovu se sběrem papíru. V rámci celoroční motivace se letos zaměříme na ekologii. 
Školní výukové projekty jsou důležitou součástí školního vzdělávacího programu - prosíme o účast všech 
dětí a spolupráci rodičů. 

 
 
Termíny vícedenních výukových projektů:  

 

 5. – 6. 10. 2017 proběhne dvoudenní výukový projekt „Motýl“ – se spaním ve škole. 

 Od 18. do 22. 6. 2018 připravujeme pětidenní výukový projekt – v Třemešku.  
 

Po předchozích zkušenostech žádáme rodiče, aby děti s sebou neměly mobilní telefony. Naléhavé záležitosti 
budeme řešit prostřednictvím školního mobilního telefonu. 

 
 
 

http://www.zsdrozdin/


 
3. Rozvrh hodin, učebnice, školní potřeby, vhodné přezutí  
 
 Vyučování začíná v 8 hodin, 4. vyučovací hodina končí v 11:40 hod., 5. vyučovací hodina končí ve 12:35 

hodin. 

 Odpolední vyučování pro 4.+ 5. roč. je v úterý od 13:25 do 14:10 hod. 

 Hlavní přestávka je od 9:30 do 10:00 hod.  

 Děti nosí do školy učebnice a sešity dle rozvrhu (je uveden na zadní straně hodnotícího deníku – Terezy).  

 Všechny učebnice a sešity je zapotřebí obalit a podepsat. 

 Pro zajištění bezpečnosti dětí žádáme rodiče, aby měly děti přezůvky s pevnou patou – ne pantofle či 
nazouváky. Přezůvky, sportovní obuv a oblečení do TV a ŠD je též zapotřebí podepsat. 

 
        Platba školních potřeb na tento školní rok - pro žáky 2.  –  5. ročníku:  
 

Po dohodě s rodiči na třídních schůzkách 13. 6. 2017 nakupuje škola pro děti 2. - 5. ročníku školní potřeby 
(sešity, VV pomůcky atd.) hromadně ve výši 350 Kč. Kdo nezaplatil v červnu 2017, prosíme o úhradu 
do konce září 2017. 
 

4. Hodnocení, sebehodnocení a klasifikace žáků - hodnotící deník „Tereza“ 
 

 Užíváme jej místo žákovských knížek. 

 Obsahuje důležité informace: telefonní čísla, seznam vyučujících, organizaci školního roku 2017/2018 
(prázdniny atd.), Řád školní družiny pro přihlášené děti, omluvný list, každý měsíc se opakují strany: domácí 
úkoly a jiná sdělení, týdenní sebehodnocení, měsíční sebehodnocení a hodnocení učitelem  

 Prosíme o vyplnění str. 3 a 4 Terezy, o podepsání telefonních čísel, výňatku řádu ŠD. 
         

5. Obědy, svačinky, pitný režim  
 

 Přihlašovat a odhlašovat obědy je nutné přímo v jídelně ZŠ Řezníčkova u pí. Kasalové, telefon 588 505 049. 

 Při nepřítomnosti dítěte je možné vyzvednout si oběd pouze 1. den jeho nepřítomnosti v době 

od 12:30-13:00 hod. v místní jídelně (MŠ Droždín). 

 Doporučujeme pořídit dětem 1. a 2. roč. ještě jedny přezůvky, které budou mít trvale v šatně jídelny - mohou 
být i starší. Děti tak budou mít usnadněny přesuny ze ZŠ do jídelny a zpět. 

 Svačinku a pití v umělohmotné láhvi si děti nosí z domu. Ve škole je kohoutková voda pitná – volíme ji jako 
doplňkový pitný režim. 

 

6. Vybavení do TV, VV, PČ 
 

 Do TV používají děti cvičky, tričko a šortky, teplákovou soupravu. Protože chodíme co nejvíce ven, jsou třeba 
také botasky či tenisky.  

 Do VV a PČ mají mít děti staré tričko (košili, zástěru), které zabrání zašpinění jejich školního oblečení. 

 Prosíme o podepsání každého kusu oděvu či obuvi.  

 
 

 7. Nabídka knih - Mladý čtenář/KMČ/ 
 

 Asi 4x ročně nabízíme dětem katalog knih Klubu mladého čtenáře nakl. Albatros a Fragment. V případě 
zájmu o objednání knihy předá dítě vyplněnou objednávku třídní učitelce. Objednané knihy se platí až 
po dodání zásilky.  

 

 
8. Webové stránky 
 Webové stránky školy : http://www.zsdrozdin.cz 
Naleznete zde důležité informace o naší škole, fotogalerii za daný školní rok s fotografiemi z akcí a projektů. 
V sekci pro rodiče najdete důležitá sdělení, rozvrhy, organizaci školního roku, informace k Fondu pomoci 
olomouckým dětem atd. 
 

 
9. Školní řád   
 
Prosíme rodiče, aby se seznámili se zněním Školního řádu – omlouvání žáků a řádem ŠD (na webových 
stránkách ZŠ + vyvěšen na chodbě školy). 
Žádáme rodiče, aby respektovali Školní řád a pokud možno nepožadovali uvolňování svých dětí 
v průběhu školního roku /zvláště v září a v červnu/.  

http://www.zsdrozdin.cz/

