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Vážení rodiče, žáci a přátelé školy, 

v letošním školním roce navštěvuje naši školu 604 žáků rozdělených do 27 tříd. Z toho 15 tříd 
je na prvním stupni a 12 na druhém. V září přivítaly 67 prvňáčků ve třech třídách paní učitelky 
Věra Zavadilová, Miluše Kachlíková a Zuzana Stuchlíková. Do šestého ročníku přišlo 11 žáků 
ze Základní a Mateřské školy Olbramovice. Žáci pracují podle školního vzdělávacího 
programu s motivačním názvem „Škola pro 21. století“, který byl v letošním roce inovován.   

Do kolektivu pedagogických pracovníků školy nově přišly paní učitelka Kateřina Červenková, 
Jana Bloudková a pan učitel Radek Kutiš. Řady asistentů pedagoga, kteří na naší škole pracují 
ve 12 třídách, posílila paní Tereza Votrubová, Pavlína Kocourková a slečna Lucie Kapičková. 
Do mateřské školy nastoupila paní Jitka Dohnalová do duhové třídy a jako asistentka 
pedagoga paní Pavlína Novotná. 

O prázdninách opět prošly některé prostory školy výraznějšími úpravami, které byly 
financovány jak z rozpočtu školy tak i zřizovatele. V prostorách u prvních tříd byly rozšířeny 
relaxační prostory a zakoupena nová interaktivní tabule do 1. C. Došlo k dokončení instalace 
dataprojektorů do všech kmenových tříd. Novým nábytkem bylo vybaveno pracoviště 
školního psychologa. V prostorách chodby u přírodopisu byla vyměněna podlahová krytina 
a byly zrekonstruovány toalety. Na celé škole došlo k výměně kohoutů u topení. Jako každý 
rok byly ve všech budovách prováděny běžné drobné opravy a úpravy (malování, čištění 
koberců, podlah apod.).  

Z peněz ze sběru papíru budou do všech tříd prvního stupně pořízeny zásobníky na papírové 
ručníky. 

Druhý týden v září odjeli žáci šestých tříd se svými třídními učitelkami a asistentkami 
pedagoga na adaptační kurz na Monínec (tábor Kroužky). Kurz připravila školní psycholožka 
Andrea Sudová. Kurz každý rok pomáhá k upevnění vztahů a vzájemnému seznámení v 
kolektivech šestých tříd.  

 V letošním roce bude projektový den ve znamení sportu. Proběhne Školní olympiáda 
s dalšími doprovodnými akcemi. 

I v letošním školním roce nabízí poradenské pracoviště, ve kterém pracují výchovné 
poradkyně, metodička prevence rizikového chování, speciální pedagožka a školní 
psycholožka, odbornou pomoc při řešení výukových, výchovných i vztahových potíží všem 
žákům, pedagogům a rodičům. Školní poradenské pracoviště aktivně spolupracuje s učiteli 
při řešení problémů a při třídnických hodinách. Přítomnost odborníků ve škole nám velmi 
pomáhá při včasném řešení problémových situací, které ve škole nastanou. 

Tak jako v předchozích letech se škola bude účastnit různých soutěží, olympiád a sportovních 
akcí. Toto by nebylo možné bez dobré spolupráce s Unií rodičů, která škole poskytuje 
finanční prostředky nejen na reprezentaci, ale i na vybavení pro volnočasové aktivity žáků. I 
v letošním školním roce bude součástí plesu Unie rodičů slavnostní stužkování žáků devátých 
ročníků. Dále bude pokračovat i spolupráce se Školskou radou. 

Věřím, že ve spolupráci se zřizovatelem, zástupci dětí, rodičů i pedagogického sboru se nám 
bude dařit plnit úkoly, které povedou k úspěšnému vzdělávání a klidné a přátelské atmosféře 
ve škole. 

 

Marcela Kratochvílová, ředitelka školy 



 

 
 

 
Unie rodičů při Základní škole Votice a Základní škole Olbramovice 

 
Unie rodičů při ZŠ Votice a ZŠ Olbramovice je zapsaným spolkem, jehož hlavní náplní je vzájemná 
spolupráce rodičů a školy. Naše činnost je směřována k prospěchu našich dětí a školy.  
Členy Unie rodičů se mohou stát na základě dobrovolnosti rodiče, popřípadě jiní zákonní zástupci 
žáků, kteří mají zájem o práci školy a zaplatili odsouhlasený členský příspěvek.   
Zdroj financování Unie rodičů tvoří příspěvky rodičů žáků ZŠ, dary fyzických a právnických osob, 
výnosy akcí (především ples Unie rodičů). Výši příspěvku schvalují rodiče na návrh výboru Unie 
rodičů, příspěvek je vybírán za rodinu. Unie rodičů přispívá každoročně žákům (těm, kteří jsou členy 
Unie rodičů minimálně dva roky) na dopravu na lyžařský kurz a finančně podporuje další akce školy. 
Díky prostředkům Unie rodičů se žáci mohou účastnit různých vědomostních i sportovních soutěží a 
olympiád (Unie rodičů hradí startovné, cestovné, drobné odměny, ...). Unie rodičů může škole na 
základě žádosti poskytnout finanční dar na nákup vybavení pro žáky.   
Snahou a smyslem Unie rodičů je přispívat svými prostředky školám tak, aby různé akce  
a reprezentace školy byly dostupné všem žákům. 
Dovolujeme si pozvat rodiče, učitelský sbor, všechny příznivce a sponzory školy na ples,  
který se bude konat dne 21. února 2020.   

Za UR při ZŠ Votice a ZŠ Olbramovice Zuzana Tůmová 
 

Zástupci tříd v Unii rodičů  

Třída Třídní učitel Zástupce třídy v UR Kontakt 

1.A Věra Zavadilová Andrea Opičková andrea.opickova@gmail.com 

1.B Miluše Kachlíková Vendula Jelínková vendula.zemanova@seznam.cz 

1.C Zuzana Stuchlíková Ing. Ivana Rezková novoiv@seznam.cz 

2.A Jana Matušková Lenka Stuchlíková lenastuchlikova@centrum.cz 

2.B Štěpánka Králová Jitka Zábranská jitkatjmv@gmail.com 

3.A Lucie Hájková Anna Zamazalová anna.zamazalova@seznam.cz,  

3.B Hana Poskočilová Michaela Šárová sarovam@zsvotice.cz 

3.C Šárka Nymburská Markéta Votrubová votrubovamarket@seznam.cz 

4.A Katka Lenroi Renata Filipová renatafilip@seznam.cz 

4.B Lenka Němečková Silvie Pohořalová silvie.pohoralova@seznam.cz 

4.C Marcela Jindráková Milan Macháček slavista.machy@seznam.cz,  

5.A Irena Čeňková Pavlína Tichá p.bursak@seznam.cz 

5.B Blanka Králová Lucie Budilová lucina.budilova@seznam.cz 

5.C Simona Červová Jana Matušková matuskovaj@zsvotice.cz 

5.D Jiří Boršovský Helena Havlíková helena.havlikova@volny.cz 

6.A Jaroslava Čalounová Dan Holánková  
Jitka Dlasková  

d.holankova@seznam.cz 
v.smazik@seznam.cz 

6.B Veronika Sedláčková Marie Brejlová marubrejlova@gmail.com 

6.C Michaela Nováčková Šárka Nymburská sarkanymbur@seznam.cz 

7.A Vanda Fílová Lucie Babická l.babicka@email.cz 

7.B Jana Slabá Janoutová Zuzana Tůmová zutumova@seznam.cz 

7.C Radek Kutiš Klára Berounská klaraberounska@seznam.cz 

8.A Stanislav Vesecký Lenka Stuchlíková lenastuchlikova@centrum.cz 

8.B Lenka Žbánková Petra Dvořáčková bodlak.cz@gmail.com 

8.C Veronika Hrdinková Blanka Rezková blanka.rezkova5@seznam.cz 

8.D Radka Chomoutová Jiří Spálenka martinaspalenkova@seznam.cz 

9.A Zuzana Haloóvá Iveta Pavlíková pavive@email.cz 

9.B Marie Míková Zdeněk Klíma zet.klima@email.cz 
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Základní údaje o škole 
Počty žáků: na 1. stupni 343 žáků v 15 třídách, na 2. stupni 260 žáků v 12 třídách 

 

Ředitelka školy 
Mgr. Marcela 
Kratochvílová 

kratochvilovam@zsvotice.cz 

Zástupkyně ředitele pro řízení a 
plánování činností,(statutární zástupce), 
metodik prevence rizikového chování 

Mgr. Dana Hronová hronovad@zsvotice.cz 

Zástupkyně ředitele pro řízení 
pedagogické kvality, koordinátor ŠVP 

Ing. Klára Blahošová blahosovak@zsvotice.cz 

Zástupkyně ředitele pro MŠ Jana Kocurová ms@skolavotice.cz 

Vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK Ivana Ratajová ratajovai@zsvotice.cz 

Vedoucí poradenského pracoviště Mgr. Irena Čeňková cenkovai@zsvotice.cz 

Výchovný poradce pro 1. stupeň, 
speciální pedagog 

Mgr. Irena Čeňková cenkovai@zsvotice.cz 

Výchovný poradce pro 2. stupeň, 
kariérový poradce 

Mgr. Dana Hronová hronovad@zsvotice.cz 

Školní psycholog Mgr. Andrea Sudová sudovaa@zsvotice.cz 

Metodik EVVO Mgr. Bc. Zuzana Hallóová halloovaz@zsvotice.cz 

 
Žákovský parlament 

Žákovský parlament se pod vedením Mgr. Vandy Fílové a Anny Zamazalové schází pravidelně každý 
měsíc. Členy parlamentu jsou zvolení zástupci tříd, každá třída si první týden v září zvolila své mluvčí. 
Cílem žákovského parlamentu je zpříjemnit život ve škole nejen žákům, ale i pedagogům, vytvořit 
most pro otevřenější a efektivnější komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy. Členové 
parlamentu se dále podílejí na organizaci akcí a své spolužáky informují o dění v parlamentu.  
 
Složení žákovského parlamentu ve školním roce 2019/2020: 
 

3.A Josef Dvořák   Emili Koukalová  

3.B Vítek Pavlas Martina Bednářová  

3.C Matěj Suchomel Aneta Votrubová 

4.A Filip Mazáč Andrea Loudová 

4.B Štěpán Rill Štěpána Mašková 

4.C Nela Kachlíková Ema Černovská 

5.A Dominik Pavlas Markéta Koláčná 

5.B Edda Mustafov  Dora Tůmová 

5.C Jana Matušková David Čurčík  

5.D Šimon Votruba Vojta Mudra 

6.A Lucie Pechová Marie Čichovská  

6.B Vít Kachlík  Adéla Šovkoplasová  

6.C Monika Prchlíková  Marek Zamazal  

7.A Radim Kronus  Ondřej Holek 

7.B Matěj Tůma  Nela Pospíšilová 

7.C Patrik Berounský  Adéla Kachlíková 

8.A Tereza Hájková  Rosťa Skála 

8.B Vanda Kývalová  Valerie Dvořáčková 

8.C Jan Brabenec Jan Heřmánek  

8.D Jan Spálenka  Jakub Havlík 

9.A Eliška Trýblová Natálie Trojášková 

9.B Erika Sarkoziová  Sabina Podubecká  



 
Úřední hodiny – otevření budovy školy 

 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

7.15 – 15.30 7.15 – 15.30 7.15 – 15.30 7.15 – 15.30 7.15 – 14.00 

 
Zvonění  

 

Vyučovací hodiny Přestávky 

0. 7.05 – 7.50  

1. 8.00 – 8.45   8.45 – 8.55 

2. 8.55 – 9.40   9.40 – 10.00 

3. 10.00 – 10.45   10.45 – 10.55 

4. 10.55 – 11.40  11.40 – 11.50 

5. 11.50 – 12.35  12.35 – 12.40 

6. 12.40 – 13.25 13.25 – 13.30 

7. 13.30 – 14.15 14.15 – 14.20 

8. 14.20 – 15.05  
 

Kontaktní údaje 
 

název školy Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace 

IČ 71294520 

adresa školy Pražská 235, 259 01 Votice 

ředitelka Mgr. Marcela Kratochvílová 

telefon 

ZŠ 317 812 267, 736 681 297 

MŠ 317 812 908 

ředitelna linka 11 

zástupkyně linka 14, 736 681 297 

sborovna 1. stupeň linka 15, 739 026 387 

sborovna 2. stupeň linka 16 

administrativa linka 12 

účetní linka 13 

jídelna 317 812 228 

kabinet 1. třídy 739 026 493 

speciální pedagog 739 026 387 

školní psycholog 736 446 349 

školní restaurace (Scolarest) 317 812 228 

školní družina 733 111 527 

školní klub 732 492 481 

kabinet matematiky 737 239 619 

www www.zsvotice.cz 

e-mail skola@skolavotice.cz 

kontakty  
na pracovníky 

na www stránkách školy 

číslo účtu 115-2655990227/0100 KB 

Zřizovatel Město Votice (http://www.mesto-votice.cz/) 

 



 
 
 

Poradenské služby 
 

Na škole je zřízeno Školní poradenské pracoviště. Odbornou pomoc nabízí žákům i jejich rodičům 
výchovní poradci, metodik prevence, školní psycholog i speciální pedagog. Pracovníci ŠPP 
spolupracují s učiteli při vyhledávání žáků s potřebou podpůrných opatření, pracují se třídou, 
poskytují úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které je samo vyhledá, poskytnou krizovou 
intervenci dítěti, které se ocitne v mimořádné situaci, provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry 
ve škole, vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte, provádí anonymní šetření  
a průzkumy ve škole. Náplň práce pracovníků školního poradenského pracoviště se řídí vyhláškou  
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a orientuje se 
především na preventivní, diagnostické, intervenční a metodické činnosti ve prospěch žáků, rodičů 
a učitelů. 

Výchovný – kariérový poradce pro 2. stupeň (Mgr. Dana Hronová) a výchovný poradce pro 1. stupeň 
(Mgr. Irena Čeňková) se věnují výchovným problémům, problematice volby povolání, procesu 
integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nadaných žáků, spolupracují 
s ostatními pedagogy a rodiči žáků. 

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů (Mgr. Dana Hronová) vykonává činnosti 
metodické, koordinační, informační v oblasti prevence rizikového chování. 

Školní speciální pedagog (Mgr. Irena Čeňková) vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně 
pedagogickou péči. 

Školní psycholog (Mgr. Andrea Sudová) vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnosticko-
metodické a informační, pracuje se žáky, rodiči i pedagogy. Školní psycholožka usnadňuje dětem 
cestu školním životem a také přibližuje psychologické služby pedagogům, žákům a jejich rodičům. 

Žáci se mohou obracet na školního psychologa: když mají problémy s učením, jsou neúspěšní, neví, 
jak se učit, mají potíže se soustředěním, s chováním, necítí se ve třídě dobře, mají problémy se 
spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení nebo prožili traumatizující zážitek.  

Školní psycholog je k dispozici i rodičům: zkonzultuje otázky vhodného vedení dítěte  
s výchovnými potížemi, pomáhá správně řešit školní přípravu, případně kázeňské, výukové či 
rodinné problémy. Pomůže při rozhodování o případném odkladu školní docházky či volbě povolání. 

Školní psycholog úzce spolupracuje s pedagogy: pomáhá jim zlepšit atmosféru ve třídě, pomáhá 
řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků, podílí se na vyhledávání nadaných žáků, 
poskytuje učitelům metodické vedení, spolupracuje na prevenci negativních jevů, jako např. šikana, 
záškoláctví, závislosti aj., případně pomáhá řešit již vzniklé patologické jevy. 

Ke školnímu psychologovi se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě 
vlastního přání. Pracuje se třídou jako kolektivem i s jednotlivými dětmi. 

Pro individuální či skupinovou práci se žáky (diagnostiku, intervenci) mimo anonymní šetření, 
krizovou intervenci a první kontakt z iniciativy žáka, je nutný individuální informovaný souhlas 
zákonných zástupců. Školní psycholog je nezávislý pracovník a je vázán mlčenlivostí a zákonem  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

 

telefon: 736 446 349 

email: sudovaa@zsvotice.cz 

každé pondělí a úterý od 7. 30 do 14. 30, jednou za 14 dní ve středu od 7. 30 do 14. 30 

po domluvě možno i v jiný čas 

 



 
Školní družina a školní klub 

 
Vedoucí vychovatelkou školní družiny a školního klubu je paní Ivana Ratajová. 
Školní družina pracuje v šesti odděleních, ve školní družině pracují paní vychovatelky 
Zdeňka Hájková, Michaela Nováková, Michaela Šárová, Pavlína Kocourková, Olina Opičková 
a Lucie Rillová.  
Provoz školní družiny:  

provoz ranní družiny: 6.45 – 7.45 (možnost docházky všech žáků) 
provoz odpolední družiny: 11.40 – 16.30 

Ve školním klubu pracují paní vychovatelky Petra Dvořáčková, Radka Chomoutová, 

Tereza Votrubová a Lucie Kapičková. 

 

Zájmová činnost a nepovinné předměty 
Nabízené kroužky: Pro žáky: Vyučující: 

Výtvarný kroužek 3. – 5. třída Štěpánka Králová 

Šikovné ručičky žáci ŠD Zdeňka Hájková, Lucie Rillová 

Hudebně pohybové činnosti žáci ŠD Olina Opičková, Pavlína Kocourková 

Vaření a zdravá výživa žáci ŠD Michaela Nováková 

Ruční práce žáci ŠD Michaela Nováková 

Míčové a pohybové hry žáci ŠD Ivana Ratajová, Lucie Rillová 

Čtenářský kroužek žáci ŠD Michaela Nováková 

Šnečí toulky žáci ŠD Michaela Šárová 

Kroužek ochrany přírody  
a myslivosti 

žáci ZŠ Jindřiška Rosolová 

Deskové hry  2. - 9. ročník Irena Čeňková 

Sborový zpěv žáci ZŠ Radka Chomoutová 

Dopravní výchova žáci ZŠ Jana Smutná, Michaela Šárová 

Český jazyk pro cizince žáci ZŠ Jana Bloudková 

Příprava na přijímací zkoušky z ČJ žáci 9. ročníku Jaroslava Čalounová 

Příprava na přijímací zkoušky z M žáci 9. ročníku Klára Blahošová 

Klub mladého diváka žáci 2. st. ZŠ Jaroslava Čalounová 

Klub mladého čtenáře žáci ZŠ Věra Zavadilová 

Čtenářské koutky Žáci ZŠ Jana Smutná, Michaela Nováčková 

Nepovinné předměty:  

Zdravotní TV žáci ZŠ Šárka Nymburská 

Soukromoprávní aktivity: 

Věda nás baví žáci ZŠ Jana Slabá Janoutová 

Rybářský kroužek  žáci ZŠ p. Šmíd 

Náboženství žáci ZŠ Piotr Henryk Adamczyk 

Kroužky RC Oříšek:   

Hrajeme si s divadlem žáci ZŠ Michaela Švárová 

Výtvarné hrátky žáci ZŠ Michaela Švárová 

Přírodovědno – turistický klub žáci ZŠ Anna Zamazalová 

 
 

 



 

 

Zapojení školy do projektů a soutěží 
Sportuj ve škole 

– projekt MŠMT pro žáky 1. až 3. tříd 

– ve školní družině se budou žáci věnovat 1x za týden pohybovým aktivitám pod vedením 

učitelů TV  

Obědy pro děti 
– projekt pomáhá dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit 

jim obědy ve školních jídelnách 

– pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě 

darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více 

situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita 

Čtenářské koutky 

− spolupráce s Mikroregionem Voticko (MAP) 

− podpora čtenářské gramotnosti na škole 

− vznik čtyř čtenářských koutků, kde jsou k dispozici knihy ke čtení 

Ovoce do škol 
– přispívá k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, pomáhá vytvořit správné stravovací 

návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě 

Mléko do škol 
– podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování, podporuje rozvoj 

správných stravovacích návyků, které vydrží po celý život 

Vodníci nežijí jen v rybnících 

− výchovná činnost v oblasti ochrany přírody, ve spolupráci s místním spolkem rybářů 

Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí 
– rozvojový program MŠMT 

 
Active English Week 

– týdenní program pro žáky pod vedením rodilých mluvčích 
 

Klub mladého diváka, Klub mladého čtenáře, Týden knihoven, Celé Česko čte dětem, Zdravá 
pětka, Externí testování, Olympijský víceboj, Fotbalové turnaje,  McDonald´s Cup, Coca Cola Cup, 
DABA – dopravní výchova, dentální hygiena, preventivní programy 

 
Školní vzdělávací program 

 

Ve škole se vyučuje podle inovovaného školního vzdělávacího programu s motivačním názvem 

„Škola pro 21. století“, který je průběžně hodnocen. Školní vzdělávací program klade důraz na 

všeobecné vzdělání orientované na situace blízké životu, utváření a rozvíjení klíčových kompetencí, 

motivaci k celoživotnímu učení, seberealizaci, rozvíjení osobnosti a výchovu odpovědného občana. 

Cílem vzdělávací činnosti učitelů je přenést co nejvíce odpovědnosti za své vzdělání na žáka. 

 V první třídě je vyučováno čtení a psaní genetickou metodou, žáci se seznamují jednu hodinu týdně 

s anglickým jazykem. Výuka matematiky probíhá na prvním i druhém stupni podle metody prof. 

Hejného. Na druhém stupni mají žáci možnost vybrat si z několika volitelných předmětů a od sedmé 

třídy si volí druhý cizí jazyk. 

  



 

 
Důležité termíny školního roku 2019/20* 

 

Třídní schůzky 12. 9. 2019 od 15.00  

Konzultační hodiny 
28. 11. 2019 

I. st. 14.00 – 17.00 
II. st. 15.00 – 17.00 

28. 4. 2020 
I. st. 14.00 – 17.00 
II. st. 15.00 – 17.00 

Ředitelské volno V případě potřeby  

Schůzka pro rodiče budoucích 1. tř. 18. 2. 2020 15.30 

Schůzka pro rodiče budoucích 6. tř. 28. 4. 2020 15.00 

Schůzka pro rodiče 9. tř. 28. 1. 2020 15.00 

Plavecký výcvik březen 2020 2. A, B 

prosinec 2019 3. A, B, C 

Adaptační kurz Monínec (Kroužky) 9. 11. 9. 2019 6. ročníky 

Lyžařský výcvik  1. – 8. 2. 2020 7. ročníky 

Zápis do 1. tříd 14., 15., 16. 4. 2020 14.00 – 17.00 

DVPP pro pedagogický sbor V průběhu roku  

Pedagogické rady 26., 29. 8. 2019 9.00 

18. 11. 2019 14.00 

20. 1. 2020 14.00 

20. 4. 2020 14.00 

18. 6. 2020 14.00 

Den otevřených dveří – návštěva 
vyučování 

10. 12. 2019  

Otevřená hodina matematiky  
pro rodiče 1., 2., 3., 6., 7., 8. tříd 

8. 10. 2019 15.00 

Ples unie rodičů 21. 2. 2020  

Projektový den 22. 5. 2020 Školní olympiáda 

Exkurze – Anglie 18. – 22. 9. 2019 8. a 9. ročníky 

Exkurze – německy mluvící země jaro 2020 7. – 9. ročníky 

Pobytový a ozdravný pobyt v Itálii červen 2020 4. – 5. ročníky 

Active English Week červen 2020 žáci II. stupně 

Pololetní vysvědčení 30. ledna 2020  

Prázdniny podzimní 29. a 30. října 2019 

vánoční 23. prosince 2019 – 3. ledna 2020 

pololetní 31. ledna 2020 

jarní 10. února – 16. února 2020 

velikonoční 9. a 10. dubna 2020 

Konec školního roku 30. června 2020  

 
* Termíny některých akcí se mohou z vážných provozních nebo organizačních důvodů změnit, 
aktuální informace najdete na www stránkách školy. 
 
 
 
 



  

1.A – třídní učitelka Mgr. Věra Zavadilová 

 

BUDÁKOVÁ Eliška, DRÁBOVÁ Tereza, DUDI Karolína, DVOŘÁK Matěj, 

HOLICKÝ Nikolas, JAROŠ David, JAROŠ David, JURKOVÁ Ella, 

KRÁLOVÁ Amálie, MILKOVÁ Nela, NEUBERG Tomáš, PAVLÁTOVÁ 

Andrea, RATAJOVÁ Anna, SAMEK David, SEDLÁČKOVÁ Kateřina, 

SKÁLA Patrik, STRNAD Matěj Martin, TICHÁ Natálie, TOMEŠOVÁ 

Karolína, TŘÍSKOVÁ Eliška, VESECKÁ Elena, VOLEVECKÝ Jan, 

ŽALOUDKOVÁ Sandra 



 

  

1.B – třídní učitelka Miluše Kachlíková 

 

BARTÁKOVÁ Vendula, DOKOUPILOVÁ Nina, DOUŠOVÁ Barbora, 

HÁJKOVÁ Viktorie, JELÍNKOVÁ Bára, KOČKA Kristián, LHOTKOVÁ 

Elena, MARVANOVÁ Zuzana, MAZÁČOVÁ Emílie, MURGAČ Max, 

OTRADOVCOVÁ Denisa, OTRADOVEC Matěj, PAULAS Michael, 

PAVLASOVÁ Natálie, SEDLÁČEK Lukáš, ŠPÁTA Filip, TOMEŠ Ondřej, 

UHLÍŘ Michal, VOBECKÁ Veronika, VONDRÁČEK Tadeáš, ZADRAŽIL 

Marek, ZOUL Jan 



 

 

1.C – třídní učitelka Mgr. Zuzana Stuchlíková 

 

BĚLUNKOVÁ Jaroslava, BURSÍK Jan, GATFORD Nicholas, 

HAVLÍKOVÁ Eliška, HAVLÍKOVÁ Ema, HRESCU Anna Maria, 

KAFTAN Jan, KOREŠOVÁ Kateřina, LIŠKA Lukáš, MATUCHOVÁ 

Anna, NOVÝ Petr, OTRADOVCOVÁ Helena, PODHORSKÁ 

Kristýna, REFEROVIČOVÁ Sára, REZKOVÁ Adéla, REZKOVÁ 

Ivana, SKÁLA Matyáš, TOMÁNKOVÁ Eva, TOMEŠOVÁ Monika, 

VYHNALOVÁ Viktorie, ZAVADIL Josef,  ZÍKA Jakub,  

ZOULOVÁ Lucie 


