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INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

 

      OHLÉDNUTÍ  ZA  LOŇSKÝM  ŠKOLNÍM  ROKEM 
                                       Žáci s výborným prospěchem: 
Každoročně veřejně chválíme šikovné žáky, kteří se mohou pochlubit vysvědčením se samými 

jedničkami v obou pololetích, a jsme na ně náležitě pyšní: 
 

třída jméno 

I. A E. Blahníková, F. Čermák, H. Imrichovič, J. Jirkovský, N. Koutníková, M. Marek, V. Maxa,  

M. P. Skalecki, D. Šmíd, K. Vacovská, I. A. Večerková, E. Vice, D. Vyčichl 

II. A T. Bušková, P. Hlaváčová, V. Jiříková, R. Kafoňková, V. Kalužíková, E. Kotrchová, N. Lokajová, 

E. Mircová, E. Pojžárková, L. Smáhová, E. Straková, E. Strolená, N Šmeráková, R. Zářecký,  

J. Žáková 

III. A M. Brettschneider, V. Denková, A. Kováříková, K. Kováříková, J. Opluštil, A. Podracká, 

M. Sýkorová, L. Toman, T. Valenta 

IV. A M. Šlais, D. Šlégr 

V. A Š. Kváčová, S. Mollerová 

VI. A O. Presl, A. Strolená 

VII. A V. Fikrlová, A. Lavičková 

 

Uplynulý školní rok 2017/2018 patřil mezi klidné a pohodové školní roky, ve kterých nebyla činnost 

školy a tradiční školní práce nijak narušena, probíhaly standardně a podle stanoveného harmonogramu a 

školního vzdělávacího programu. Dále pokračovala realizace projektu „V Nýrsku jdeme s dobou“ 

(ukončení k 31. 12. 2018), jehož prostřednictvím jsme získali z ESF finanční dotaci 688.663,- Kč. Jak 

již bylo v minulých letech zmíněno, tyto finanční prostředky byly a budou využity především na 

zkvalitňování výuky, na podporu žáků se specifickými vyučovacími potřebami a na rozvoj čtenářské a 

matematické gramotnosti (žáci se účastnili Čtenářského klubu a Klubu logiky).  

Celoroční celoškolní projekt „Česko křížem krážem“ plánovaný pro připomenutí 100. výročí existence 

samostatného Československa (28. 10. 1918) jistě přispěl k posílení dobrých vztahů k naší domovině, 

vlasti, předkům, k určitému formování vlastenectví i hrdosti, že jsme součástí právě tohoto národa. Naší 

snahou bylo pocit toho, že „jsem Čech“, který často vnímáme jaksi automaticky, u žáků alespoň 

částečně podpořit a posílit. Projekt se prolínal výukou, soutěžemi, projektovými dny i exkurzí. 

Mezi nadstandardní aktivity, které patří tradičně do našeho školního kalendáře, patřil poznávací zájezd 

do Německa (zaměřený na poznávání Berlína), exkurze, úspěšný cyklistický i lyžařský kurz, besedy, 

divadelní představení, návštěva filmového představení (1. stupeň), školní soutěže a sběr starého papíru, 

plastových víček, použitých baterií a drobných elektrospotřebičů. I v tomto školním roce fungovaly 

zájmové kroužky keramiky, ve kterých se realizují talentovaní a umělecky založení žáci, kteří opět byli 

„vidět“ v krajské soutěži „Řemeslo má zlaté dno“ (J. Hájek). O zkvalitňování zájmového vzdělávání se 

zasloužila i školní družina, která překvapila novými formami práce a velkým zájmem žáků 1. – 3. 

ročníku o její činnost. Bezproblémově a se snahou nabízet tradiční i nové pokrmy, pestrý i zdraví 

prospěšný jídelníček fungovala po celý školní rok školní jídelna, která se dočkala i pochvalných 

vyjádření od cizích strávníků. V oblasti provozní se podařilo vybavit nábytkem i potřebným nářadím 

učebnu pro vyučovací předmět „Svět práce“ – žákovskou dílnu, která již bude sloužit žákům 6. a 7. 

ročníku. V novém školním roce přijde na řadu vybavení cvičné kuchyně, na jejíž fungování se všichni 

těšíme. 

Závěrem bych ráda vyjádřila pochvalu a poděkování žákům (především díky vám, rodičům) i 

zaměstnancům školy za podporu našich známých charitativních finančních sbírek, kterými jsme letos 

přispěli klatovskému psímu útulku částkou 17.000,- Kč a Lize proti rakovině částkou 12.142,- Kč.  

 

Výsledky přijímacího řízení: 
K 29. 6. 2018 ukončilo povinnou školní docházku v naší škole celkem 31 žáků. 

Z toho  -  z   9. ročníku: 26 žáků (SOŠ 12 žáků, SOU 13 žáků, 1 žákyně nepokračuje ve studiu); 

       ze   7. ročníku:   3 žáci (2 žákyně přestup na víceleté gymnázium, 1 žák ukončení PŠD); 

         z   8. ročníku:   2 žáci (ukončení PŠD). 
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Úspěchy v soutěžích: 
1. stupeň 

  a) ŠKOLNÍ SOUTĚŽE 

      1/ Umělecké soutěže → výtvarná soutěž → zúčastnilo se 32 žáků, všichni dostali pochvalu 

                                         → recitační soutěž → zúčastnilo se 20 žáků 

                                                                             1. místo: 0. kategorie – I. A. Večerková (I. A)                               

                                                                                             I. kategorie – E. Strolená (II. A) 

                                                                                                                   V. Jiříková (II. A) 

                                                                                                                  M. Sýkorová (III. A) 

                                                                                            II. kategorie – D. Šlégr (IV. A) 

                                                                                                                    S. Mollerová (V. A) 

                                                                                                                    V. Kafoňková (V. A)                                                                                                                                      

                                         → čtenářská soutěž → 1. ročník – 1. místo: M. Marek (I. A) 

                                                                              2. ročník – 1. místo: V. Kalužíková (II. A) 

                                                                              3. ročník – 1. místo: V. Maxová (III. A)                                                                                                                                                                                             

        2/ Vědomostní soutěže – celoroční 

 matematická → 1. místo – M. Brettschneider (III. A), E. Strolená (II. A) 

 vlastivědně - přírodovědná → 1. místo – P. Hlaváčová (II. A), E. Pojžárková (II. A) 

  2. místo – E. Strolená (II. A), L. Smáhová (II. A)                                                                                                                                                                                                                                                     

 anglický jazyk → 1. místo – Š. Kalná (V. A) 

                                2. místo – V. Kafoňková (V. A) 

                                3. místo – N. Vávrová (V. A) 

 německý jazyk → 1. místo – A. Bořánková (V. A) 

                                 2. místo – Š. Hanusová (III. A) 

                                 3. místo – M. Brettschneider (III. A)                  

  3/ Pythagoriáda z Ma → 1. místo – S. Mollerová (V. A) 

                                        2. místo – N.  Kotrchová, Š. Kváčová, O. Vyskočil (V. A) 

4/ Matematický Klokan → kategorie Cvrček: 1. místo – J. Opluštil (III. A) 

                                                                          2. místo – K. Kováříková (III. A) 

                                                                          3. místo – A. Kováříková (III. A) 

                                            kategorie Klokánek: 1. místo – D. Fikrle (V. A) 

                                                                             2. místo – Š. Kváčová (V. A) 

                                                                             3. místo – N. Kotrchová, O. Vyskočil (V. A) 

 b) OKRSKOVÉ  SOUTĚŽE 

     1/ Přehazovaná → kategorie dívky – 1. místo, mix – 2. místo, hoši – 3. místo 

     2/ Recitační soutěž → kategorie 0 / 1. ročník: 1. místo – I. A. Večerková (I. A) 

                                  kategorie I / 2. – 3. ročník: 1. místo – M. Sýkorová (III. A) 

                                  kategorie II / 4. – 5. ročník: 1. místo – S. Mollerová (V. A) 

                                                                               3. místo – V. Kafoňková (V. A) 

3/ Vybíjená → 1. místo kat. „otevřená“ 

4/ McDonald´s Cup → 1. místo, kat. A, B  

 c) OKRESNÍ  SOUTĚŽE 

     1/ Přespolní běh → 1. místo: Š. Švec (V. A), účast žáků 4. - 5. třídy 

     2/ Recitační soutěž → kategorie II / 4. – 5. ročník: pochvala za účast: S. Mollerová (V. A) 

                                                                                                             V. Kafoňková (V. A) 

3/ Vybíjená → 6. místo, kat. „otevřená“ 

4/ Atletický trojboj → 1. místo / jednotlivci: A. Podracká (IV. A), 2. místo: Zuzana Marková (V. A) 

                                  2. místo / družstva: žáci III. A 

                                  4. místo / družstva: žáci V. A 

5/ McDonald´s Cup → 6. místo, kat. A; 3. místo, kat. B 

6/ Přehazovaná → kategorie dívky – 3. místo 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



3 

 

 

2. stupeň 

  a) ŠKOLNÍ  SOUTĚŽE – celoroční 

      1/ Jazýček / ČJ → 1. místo: L. Kalman (VII. A) 

                           2. místo: K. Preslová (VII. A) 

                           3. místo: A. Petrovová (IX. A) 

2/ Excellent English Experts / AJ → 1. místo: V. Fikrlová (VII. A) 

                                                           2. místo: A. Lavičková (VII. A) 

                                                           3. místo: A. Koskubová (IX. A) 

3/ Německý jazyk → 1. místo: L. Kalman (VII. A)                                  

4/ LOGIK / Ma → 1. místo: J. Hájek (IX. A)                                                

5/ Dějepis: 1. místo: J. Hájek (IX. A) 

                2. místo: J. Denk (IX. A) 

                3. místo: S. Groll (VI. A) 

6/ Přírodní vědy → 1.- 2. místo: I. Babková (VI. A) 

                                                  J. Hájek (IX. A) 

                                    3. místo: M. Babková (IX. A) 

b) ŠKOLNÍ  SOUTĚŽE – jednorázové 

    1/ Olympiáda z Čj → kategorie 8. – 9. r. / 1. místo: M. Vaňkátová (IX. A) 

    2/ Olympiáda z Dě → kategorie 8. – 9. ročník / 1. místo: M. Vaňkátová (IX. A), M. Šota (VIII. A) 

    3/ Recitační soutěž → 6. ročník: 1. místo – nebylo uděleno 

                                 7. ročník: 1. místo – žáci se nezúčastnili 

                                 8. ročník: 1. místo – K. Kolářová, T. Večerková (VIII. A) 

                                 9. ročník: 1. místo – M. Vaňkátová (IX. A)                                              

4/ Matematický Klokan → a) kategorie BENJAMIN: 

                                                1. místo: A. Lavičková (VII. A) 

                                                2. místo: V. Fikrlová (VII. A) 

                                                3. místo: V. Gumanová (VII. A) 

                                                4. místo: V. Kovářík, V. Bořánek (VII. A) 

                                             b) kategorie KADET: 

                                                 1. místo: J. Denk (IX. A) 

                                                 2. místo: J. Hájek (IX. A) 

5/ Pythagoriáda z MA → uspěli: M. Šota (VIII. A)  

                                                   O. Presl (VI. A)  

                                                    Š. Toman (VI. A)  

                                                    A. Lavičková (VII. A)  

                V. Fikrlová (VII. A) 

c) OKRSKOVÉ  SOUTĚŽE 

    1/ Florbal → 4. místo: dívky a chlapci 6. - 7. ročníku; 6. místo: dívky a chlapci 8. – 9. ročníku 

    2/ Velký fotbal → 3. místo: žáci 6. - 9. ročníku  

d) OKRESNÍ  SOUTĚŽE 

    1/ Přespolní běh → 2. místo / kategorie družstev: dívky 6. – 7. ročníku 

    2/ Softbal → 3. místo: dívky 6. - 9. ročníku, 4. místo: chlapci 6. - 9. ročníku 

    3/ Pohár Českého rozhlasu → 10. místo: dívky a chlapci 6. -7. ročníku 

    4/ Dějepisná olympiáda → M. Šota (VIII. A) / účast 

    5/ Basketbal AND1 → 3. místo: chlapci 6. – 7. ročníku 

    6/Atletický čtyřboj → 2. místo / družstva: dívky 7. – 8. ročníku  

                                        3. místo / jednotlivci:  E. Baranová (VII. A) 

    7/ Gymnastika → 3. místo / družstva: dívky 6. – 7. ročníku 

                                 4. místo / jednotlivci: E. Baranová (VII. A) 

    8/ Pythagoriáda → 9. – 13. místo: M. Šota (VIII. A) 

                            7. – 10. místo: O. Presl (VI. A) 

                          21. – 23. místo: Š. Toman Štěpán (VI. A) 

                          31. – 37. místo: A. Lavičková (VII. A) 

                          44. – 47. místo: V. Fikrlová (VII. A) 
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9/ Rybářská olympiáda→ 33. místo: M. Pittner (VII. A) 

e) KRAJSKÉ  SOUTĚŽE 

    1/ „Řemeslo má zlaté dno“ → J. Hájek (IX. A) – cena Odboru školství, mládeže a sportu Krajského            

                                                                            úřadu Plzeňského kraje 

 

                           INFORMACE k GDPR = ochraně osobních údajů 
1. Obecné nařízení 

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je 

uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola (stejně jako další státní i jiné instituce) je 

povinna se tímto nařízením od 25. 5. 2018 řídit. Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných 

zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, příp. jim dát větší kontrolu 

nad tím, co se s jejich daty děje.   

2. Důvody zpracování osobních údajů 
Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze: 

    a) na základě právního předpisu; 

    b) na základě souhlasu zákonných zástupců žáků. 

Ředitelka školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého 

práva (nabídky pomůcek, knih, fotografování, aktivit pro žáky apod).   

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona: 

      a) školní matrika; 

      b) doklady o přijímání dětí a žáků ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování; 

      c) školní dokumentace - třídní kniha, třídní výkaz, katalogová složka žáka; 

      d) záznamy z pedagogických rad; 

      e) kniha úrazů a záznamy o úrazech žáků, příp. lékařské posudky. 

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů: 

      a) podněty pro jednání OSVZ/OSPOD, přestupkové komise, soudu apod.; 

      b) podklady žáků pro odborné vyšetření v PPP, SPC; 

      c) podklady pro šetření Policie ČR / hlášení trestných činů, neomluvená absence apod.; 

      d) údaje o zdravotní způsobilosti žáka na pobytových akcích / kurzy, zájezdy. 

2.3 Osobní údaje zpracovávané v oprávněném zájmu: 

      a) seznamy žáků na školní akce / exkurze, zájezdy, kurzy, pobyty apod.; 

      b) jména osob, které budou vyzvedávat žáka ze školní družiny; 

      c) kontakt (telefon, mail) zákonných zástupců žáků; 

      d) kontakt (mail) žáků pro potřeby kontaktu s pedagogickými pracovníky v rámci výuky. 

2.4 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu: 

      a) seznamy žáků na mimoškolní akce; 

      b) seznamy žáků pro potřebu soutěží a olympiád; 

      c) seznamy zákonných zástupců žáků pro volby školské rady, příp. rady rodičů; 

      d) fotografie pořizované ze školních akcí za účelem prezentace školy, pro potřeby žáků, tradiční  

          každoroční ročníkové fotografování tříd, jednotlivců a skupin; 

      e) zveřejnění výtvarných a obdobných prací žáků na výstavách a přehlídkách. 

3. Podepsání informovaného souhlasu 

Prostřednictvím třídních učitelů obdrží zákonní zástupci žáků informované souhlasy, kde svým 

podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytováním některých osobních údajů. 

4. Práva žáků a zákonných zástupců 

Právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů, tj. právo na určité informace 

o zpracovávání vlastních osobních údajů. 

4.1 Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. 

      Právo na výmaz (být zapomenut) – netýká se zákonného zpracování údajů, např. školní matriky. 

4.2 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného  

      zpracování údajů, například školní matriky. 

5. Zabezpečení osobních údajů 

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů: 

    a) uložení dokumentů podle daného spisového a skartačního řádu školy; 
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    b) nově vytvořená funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, který provádí nezávislou kontrolní  

        funkci ochrany osobních údajů ve škole; 

    c) zásada osobní odpovědnosti všech, kteří mají přístup ke školní matrice; 

    d) zásada shromažďování pouze nezbytných osobních údajů, skartování údajů již nepotřebných; 

    e) zásada zachovávání mlčenlivosti o svěřených osobních údajích; 

    f) zásada neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces; 

    g) školní řád obsahující pravidla o ochraně osobních údajů; 

    h) ochrana osobních údajů při práci s IT technikou. 

6. Ostatní 

Další informace (např. jméno a kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů školy viz 

webové stránky školy: www.sumavanet.cz/zsskolni.  

 

INFORMACE pro školní rok 2018/2019 
 

Úvodní odstavec je stejný jako v uplynulém školním roce, protože naše prioroty se nijak nezměnily. 

Ctíme zásady, které jsme si v naší škole před několika lety vytýčili, které se prolínají i školním 

vzdělávacím programem a o kterých si myslíme, že jsou smysluplné: „Již mnoho let se otevřeně hlásíme 

k tomu, že jsme škola ve své podstatě normální, tj. se standardní výukou základních vyučovacích 

předmětů, škola, která chce své žáky především připravit pro život a umožnit jim obstát v konkurenčním 

prostředí, aby byli úspěšní a „neztratili“ se ve světě. Stejně tak se netajíme s tím, že klademe velký 

důraz na výchovnou složku pedagogického působení, protože chceme, aby naši školu postupně opouštěli 

kultivovaní, slušní a empatičtí mladí lidé. Nesuplujeme výchovu rodiny, ale společně s ní chceme našim 

žákům umožnit všeobecné vzdělání i s řadou nadstandardních přidaných hodnot. Záleží jen na žácích 

samotných, jestli nabízených možností využijí. Za všechny pedagogické pracovníky mohu slíbit, že i 

v novém školním roce uděláme maximum, abychom žákům předali vše, co umíme, a ukázali jim cestu 

k dalšímu vzdělávání.“ 

Celoroční celoškolní projekt jsme pro letošní školní rok nazvali „Není den jako den, aneb 10× trochu 

jinak!“, jehož smyslem je zpestřit žákům v každém z 10 měsíců školního roku jeden den, který nebude 

odpovídat rozvrhu vyučovacích předmětů. Několik takových dnů již v našem školním kalendáři máme 

tradičně (např. Vánoční den, Den Země), jiné jsme přidali (např. Den plný her). Součástí projektu budou 

i dvě exkurze (v každém pololetí jedna) – Den v Techmanii Plzeň a Den se záchranáři (návštěva Světa 

záchranářů u Karlových Varů). Nápad takto pojmout celoroční projekt vycházel z předpokladu, že 

vzdělávání se nemusí odehrávat jen v jednotlivých vzdělávacích předmětech nebo ve školních lavicích, 

ale řadu poznatků a dovedností mohou žáci získat i jiným, možná trochu zábavnějším způsobem výuky, 

kdy zároveň upevní vztahy se svými spolužáky a budou se učit-neučit.  

 

ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO  ROKU 
Zahájení škol. roku:                         pondělí 3. 9. 2018 

Státní svátek:  pátek 28. 9. 2018 

Podzimní prázdniny:   pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018 

Vánoční prázdniny:                     sobota 22. 12. 2018 – středa 2. 1. 2019  

                                                                  (začátek vyučování – čtvrtek 3. 1. 2019) 

Vysvědčení za 1. pololetí:               čtvrtek 31. 1. 2019  

Pololetní prázdniny:                       pátek 1. 2. 2019 

Jarní prázdniny:                               4. – 10. 2. 2019 (začátek vyučování – pondělí 11. 2. 2019) 

Den otevřených dveří:                     středa 17. 4. 2019   

Velikonoční prázdniny:                   čtvrtek 18. 4. 2019 

Státní svátek:    pátek 19. 4. 2019 

Pondělí velikonoční:   pondělí 22. 4. 2019 

Státní svátek:    středa 1. 5. 2019 

Státní svátek:    středa 8. 5. 2019 

Vysvědčení za 2. pololetí:                  pátek 28. 6. 2019 

Hlavní prázdniny:                                     29. 6. –  1. 9. 2019  

http://www.sumavanet.cz/zsskolni
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PERSONÁLNÍ  OBSAZENÍ 
Vedení školy: 

Mgr. Alena Linhartová – ředitelka školy; info@zsnyrskoskol.cz  

Ing. Jana Oceláková – zástupkyně ředitelky školy; ocelakova@zsnyrskoskol.cz  
 

1. stupeň ZŠ: 

Mgr. Miroslava Vacovská – třídní učitelka I. A; vacovska@zsnyrskoskol.cz 

Mgr. Martina Mašková – třídní učitelka II. A; maskova@zsnyrskoskol.cz  

Mgr. Lea Röschová – třídní učitelka III. A; roschova@zsnyrskoskol.cz  

PaedDr. Ivana Šimková – třídní učitelka IV. A; simkova@zsnyrskoskol.cz 

Mgr. Renata Fikrlová – třídní učitelka V. A; fikrlova@zsnyrskoskol.cz 

Mgr. Pavla Hiričová – asistentka pedagoga; hiricova@zsnyrskoskol.cz 

Bc. Karolína Václavíková – asistentka pedagoga; vaclavikova@zsnyrskoskol.cz  
 

2. stupeň ZŠ: 

Mgr. Miloslava Nagyová – třídní učitelka VI. A; nagyova@zsnyrskoskol.cz 

Mgr. Alena Lucáková – třídní učitelka VII. A; lucakova@zsnyrskoskol.cz  

Mgr. Andrea Zahálková – třídní učitelka VIII. A; zahalkova@zsnyrskoskol.cz 

Mgr. Eva Denková – třídní učitelka IX. A; denkova@zsnyrskoskol.cz 

Mgr. Zdeňka Plasová – vyučující Čj, Dě; výchovný poradce; plasova@zsnyrskoskol.cz  

Mgr. Hana Švarcová – vyučující Aj, In; koordinátor ICT; svarcova@zsnyrskoskol.cz 

Mgr. Daniela Pluhařová – vyučující Čj, Nj; pluharova@zsnyrskoskol.cz 

p. Erika Faulová – vyučující Aj; faulova@zsnyrskoskol.cz 

p. Oksana Šotová – asistentka pedagoga; sotova@zsnyrskoskol.cz 

p. Marie Schwarzová – asistentka pedagoga; schwarzova@zsnyrskoskol.cz 

p. Jitka Kopřivová – asistentka pedagoga; koprivova@zsnyrskoskol.cz  
                                

Školní družina: 

p. Olga Kubečková / kubeckova@zsnyrskoskol.cz  

p. Lenka Trefancová / trefancova@zsnyrskoskol.cz 
 

Hospodářka školy 

p. Lenka Ryzáková / zsuctarna@tiscali.cz  
 

ŠKOLSKÁ  RADA 
Školská rada při naší škole pracuje v tomto složení: p. J. Kolář (za zřizovatele),  

p. Ing. V. Mollerová (za zákonné zástupce žáků), Mgr. H. Švarcová (za pedagogické pracovníky). 

V uplynulém školním roce se rada sešla v souladu s harmonogramem dvakrát, plnila povinnosti dané 

školským zákonem a aktivně se zajímala o dění ve škole.  

 

RADA  RODIČŮ 
Zvolení zástupci rodičů jednotlivých tříd pro jednání s vedením školy: 
 

třída zástupce třída zástupce 

I. A bude zvolen 19. 9. 2018 VI. A p. Jindřiška Sýkorová 

II. A p. Soňa Čermáková VII. A p. Jaroslav Janouš 

III. A p. Štěpánka Bušková VIII. A p. Eva Čudová 

IV. A p. Alena Opluštilová IX. A p. Lenka Zajícová 

V. A p. Kateřina Brotánková   

 

PROVOZ  ŠKOLY  
Provoz školy je v pracovní dny od 7.30 do 16.30, resp. 16.00 hodin. Vzhledem k problémům s pohybem 

nevhodných osob v areálu školy, ničením majetku a znečišťováním areálu vešlo v platnost rozhodnutí 

ředitelky školy o zákazu vstupu nepovolaných osob do areálu školy v době provozu školy 

 

mailto:info@zsnyrskoskol.cz
mailto:ocelakova@zsnyrskoskol.cz
mailto:vacovska@zsnyrskoskol.cz
mailto:maskova@zsnyrskoskol.cz
mailto:roschova@zsnyrskoskol.cz
mailto:simkova@zsnyrskoskol.cz
mailto:fikrlova@zsnyrskoskol.cz
mailto:hiricova@zsnyrskoskol.cz
mailto:vaclavikova@zsnyrskoskol.cz
mailto:nagyova@zsnyrskoskol.cz
mailto:lucakova@zsnyrskoskol.cz
mailto:denkova@zsnyrskoskol.cz
mailto:plasova@zsnyrskoskol.cz
mailto:svarcova@zsnyrskoskol.cz
mailto:sotova@zsnyrskoskol.cz
mailto:schwarzova@zsnyrskoskol.cz
mailto:koprivova@zsnyrskoskol.cz
mailto:zsuctarna@tiscali.cz
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a k uzamykání celého areálu školy po skončení vyučování, tj. od 16.30 hodin. Vstup do objektu je 

umožněn pouze smluvně dohodnutým aktivitám nebo po dohodě s vedením školy. 

Pedagogickým pracovníkům (mimo ŠD) začíná pracovní doba v 7.30 hodin a jejich pracovní povinnost 

odpovídá rozvrhu daného školního roku a práci související. 

 

VYUČOVACÍ  HODINY  
1.  8.00  –  8.45 hodin   4.  10.55  –  11.40 hodin  7.    13.40  –  14.25 hodin 

2.  8.55  –  9.40 hodin   5.  11.50  –  12.35 hodin  8.    14.35  –  15.20 hodin                           

3. 10.00  –  10.45 hodin   6.  12.45  –  13.30 hodin  9.    15.30  –  16.15 hodin 

 

ŠKOLNÍ  DRUŽINA 

Školní družina je součástí tzv. zájmového vzdělávání a v naší škole poskytuje aktivity žákům 1. – 5. 

ročníku dle přijímacích kritérií (viz Vnitřní řád ŠD) a s ohledem na povolenou kapacitu. 

Provoz školní družiny je v pracovní dny (mimo prázdniny) od 6.00 hodin do začátku vyučování  

a od ukončení vyučování do 15.00 hodin. Do školní družiny může zákonný zástupce přihlásit žáka 

formou písemné žádosti na období jednoho školního roku; odhlášení musí být písemné pouze k pololetí 

daného školního roku, příp. ze závažných důvodů po dohodě s vedením školy. Nepřítomnost žáka je 

nutné omlouvat stejně jako nepřítomnost ve škole.  

Zákonný zástupce hradí škole úplatu 130,- Kč měsíčně na provozní výdaje a materiální potřeby pro 

činnost ŠD podle školského zákona. Způsob úhrady je uveden ve Vnitřním řádu ŠD, který obdrží každý 

přihlášený žák na začátku školního roku. 

Prostory školní družiny jsou v 1. patře budovy školní jídelny v Husově ulici č. 156; k aktivitám 

využívají pedagogické pracovnice také prostory školy, školního areálu, hřiště.  

 

ŠKOLNÍ  STRAVOVÁNÍ 
Všichni žáci se mohou stravovat ve školní jídelně v Husově ulici. Žáci si volí ze dvou nabízených 

hlavních jídel (kromě středy), ve středu je možnost výběru ze tří jídel. Objednávání a odhlašování obědů 

je možné osobně, telefonicky, prostřednictvím objednávacího terminálu nebo také přes internet 

(www.strava.cz). Strávníci využívají stravovací čipy.  

V době vydávání obědů zajišťuje škola dohled nad žáky. 

Obědy se vydávají od 11.30 do 14.15 hodin. Provoz jídelny končí pro strávníky ve 14.15 hodin.  

Od 14.15 hodin možno zakoupit do nosičů tzv. zbytkové obědy. 

Vedoucí školní jídelny je p. Růžena Kohoutová, tel. 376 571 137, mobil 731 562 952, e-mail: 

jidelnanyrsko@seznam.cz  

Žák má nárok na oběd, pokud je přítomen ve škole, nebo při jednodenní nepřítomnosti. V případě 

nemoci je možné vyzvednout oběd první den nemoci do nosičů, další dny je však obědy nutno odhlásit. 

 

SCHŮZKA RODIČŮ A KONZULTACE PRO RODIČE  O  PROSPĚCHU  A  CHOVÁNÍ  ŽÁKŮ  
Úvodní třídní schůzka se bude konat 19. 9. 2018 v kmenové učebně každé třídy 1. stupně od 15.30 hod. a 

v kmenové učebně každé třídy 2. stupně od 16.00 hod.  

Tradiční třídní schůzky a konzultace k prospěchu proběhnou 2krát ročně:                                             

                                        čtvrtek 22. 11. 2018 od 15.30 a 16.00 hodin;  

                                               středa 24. 4. 2019 od 15.30 a 16.00 hodin; vždy nejméně do 18.00 hodin.  

Nejdříve se uskuteční třídní schůzka zákonných zástupců dané třídy v kmenové učebně společně 

s třídním učitelem (15.30 – 16.00 hodin; 16.00 – 16.30 hodin) a s předáním informací z Rady rodičů od 

„třídního důvěrníka“ a poté budou následovat konzultace o prospěchu v jednotlivých předmětech 

s konkrétními vyučujícími.  

V případě potřeby může třídní učitel svolat mimořádnou třídní schůzku. 

 

Pokud budete mít jakékoli dotazy, připomínky, žádosti, příp. stížnosti, obracejte se na třídní učitele, 

nebo přímo na ředitelku školy. K dispozici jsou i pracovní mailové adresy všech pedagogických 

pracovníků školy na webových stránkách školy, třídních učitelů i v žákovských knížkách. Osobní 

návštěvy a telefony prosíme v době pouze mimo vyučovací hodiny. 

Rada rodičů se pravidelně schází v den konání třídních schůzek, vždy od 15.00 hodin.  

http://www.strava.cz/
mailto:jidelnanyrsko@seznam.cz
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ZÁPIS  DO  1. TŘÍDY 
Zápis dětí, které nastoupí do 1. třídy ve školním roce 2019/2020, se bude konat ve středu 3. 4. 2019  

od 12.00 do 16.00 hodin. 

Všechny důležité informace najdete včas na webových stránkách školy. 
 

PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY  
První kolo přijímacích zkoušek na střední školy proběhne v dubnu 2018, stanovení termínů dalších kol 

je v kompetenci ředitelů SŠ. Pro odevzdání přihlášky ke studiu ve školách s talentovou zkouškou je 

poslední termín 30. 11. 2018, pro všechny ostatní střední školy je poslední termín 1. 3. 2019. Pro první 

kolo přijímacího řízení si žáci mohou podat dvě přihlášky. 

Škola nabízí žákům 8. a 9. ročníku a jejich rodičům setkání se zástupci některých SŠ a SOU ve středu  

21. 11. 2018 a většinu důležitých informací, přihlášky, jejich vzory i vzor odvolání při nepřijetí na 

webových stránkách školy.  

Konkrétní informace a dotazy vycházejícím žákům poskytne výchovný poradce – Mgr. Z. Plasová – 

telefonicky, mailem nebo formou osobního setkání.  
 

KONZULTACE  S VÝCHOVNÝM PORADCEM ŠKOLY 

Možnost individuální konzultace s výchovným poradcem školy – Mgr. Z. Plasová: 

 pomoc při řešení osobních, výchovných nebo vzdělávacích problémů žáka; 

 pomoc při řešení problémů spojených se specifickými vzdělávacími potřebami; 

 pomoc s péčí o mimořádně nadané žáky; 

  pomoc při řešení profesní orientace, volby povolání, studia na vyšším typu škol; 

  zprostředkování návštěvy specializovaného poradenského pracoviště. 

Konzultační hodiny: každý čtvrtek od 14.30 do 15.30 hodin v učebně českého jazyka a dějepisu. 

 

ODBORNÁ  POMOC  ŽÁKŮM  SE  SPECIFICKÝMI  VZDĚLÁVACÍMI  POTŘEBAMI (SVP) 
Již několik let nabízíme žákům se specifickými vzdělávacími potřebami pomoc výchovné poradkyně  

Mgr. Z. Plasové, která s nimi pravidelně jedenkrát týdně na základě doporučení vyučujících a pokynů 

z PPP procvičuje a doplňuje učivo, především pro zlepšení výsledků v českém jazyce, čtení a 

matematice a individuálně monitoruje jejich schopnosti a konzultuje další opatření s jednotlivými 

vyučujícími. Někteří žáci se SVP pracují v naší škole již řadu let při vyučování podle individuálního 

vzdělávacího plánu (IVP), který jim usnadňuje práci v jednotlivých vyučovacích předmětech. 

Dobré zkušenosti máme již několik let s působením asistentů pedagoga, se kterými v uplynulém roce 

pracovalo ve škole 7 žáků na základě doporučení odborných pedagogicko-psychologických pracovišť.  

I v tomto školním roce bude ve škole působit 5 pedagogických pracovníků v této pracovní pozici. 

 

ZÁJMOVÁ  ČINNOST  
V letošním školním roce opět nabízíme našim žákům kvalitní využití volného času formou účasti 

v zájmových kroužcích. Vzhledem k tomu, že nechceme konkurovat široké nabídce DDM a že máme 

dlouholetou tradici i úspěchy s kreativní tvorbou keramiky, mohou se žáci 1. i 2. stupně hlásit na: 

 Keramický kroužek  =  základní dovednosti z tvorby keramiky s využitím keramické pece 

                                            pro žáky 1. stupně (Mgr. R. Fikrlová) 

 Keramický kroužek  =  základní + pokročilé dovednosti z tvorby keramiky s využitím  

                                      keramické pece pro žáky 2. stupně (Mgr. M. Nagyová) 

V případě malého zájmu by fungoval pouze jeden zájmový útvar. 

                                                                                                     

PRAVIDELNÉ AKCE POVINNÉ DLE ŠVP 

Plavecký kurz pro žáky IV. A a V. A / 10 lekcí / od 11. 9. do 20. 11. 2018 / každé úterý. 

Organizaci a dohled při přepravě žáků zajišťují PaedDr. I. Šimková a Mgr. R. Fikrlová. 

Lyžařský kurz pro žáky VII. A + další zájemce proběhne 11. – 15. 2. 2019. 

Vedoucí lyžařského kurzu je Mgr. M. Mašková.  

Podrobnější informace možno prodiskutovat při zářijových třídních schůzkách. 



9 

 

 

 

UČEBNICE, UČEBNÍ POMŮCKY A ŠKOLNÍ POTŘEBY  
Základní učebnice poskytujeme žákům zdarma, školní potřeby obdrželi pouze žáci 1. ročníku, a to do 

výše 600 Kč na žáka jako „uvítací balíček“ věnovaný školou, protože státní podpora již několik let 

neexistuje.  

Volba konkrétního typu učebnice, pracovních sešitů, sešitů a jejich počtu je plně v kompetenci daného 

pedagogického pracovníka, který vyučovací předmět vyučuje. 

Škola zprostředkovává žákům nákup pracovních sešitů a sešitů za velkoobchodní ceny vždy v závěru 

školního roku. Zároveň všichni žáci každoročně na začátku školního roku přispívají na nákup 

výtvarných potřeb a pomůcek, které celoročně využívají v hodinách výtvarné výchovy.   

S ohledem na zkušenosti z posledních let připomínám nutnost lepší péče o zapůjčené učebnice 

(ztráty, obaly, lepení apod.) – poškození nebo ztrátu učebnic nutno na konci školního roku 

uhradit! 

 

OMLOUVÁNÍ  NEPŘÍTOMNOSTI  
Omlouvání nepřítomnosti se řídí školním řádem, který je v souladu s platnými zákony. Při předem 

známé nepřítomnosti jsou rodiče povinni požádat třídního učitele o uvolnění (2 typy formulářů)  

a následně zapsat důvody nepřítomnosti do žákovské knížky (ŽK). Ostatní absenci musí rodiče oznámit 

jakoukoli formou škole nejpozději do tří dnů od zahájení nepřítomnosti a opět zapsat do ŽK. Žádost o 

uvolnění a omlouvání absencí vyřizujte osobně, písemně, telefonicky, faxem či mailem. Pokud je žák 

uvolňován v průběhu vyučování, odevzdá předepsaný formulář a bude předán osobně zákonnému 

zástupci. 

O uvolnění žáka a jeho omluvení rozhoduje vždy třídní učitelka, ve sporných případech po konzultaci 

s ředitelkou školy. 

Nepřítomnost je nutné omlouvat také ve školní družině a při mimovyučovacích aktivitách školy. 
 

ÚRAZY, ZTRÁTY  VĚCÍ, ODPOVĚDNOST  ZA  ŠKODY  

Škola je pojištěnou organizací a je odpovědná za úrazy žáků a ztrátu věcí, pokud jsou uloženy  

na místech k tomu určených. Povinností žáka je úraz nebo ztrátu neprodleně ohlásit vyučujícímu nebo 

dohled konajícímu pedagogovi, příp. třídnímu učiteli. Na později nahlášený úraz nebo ztrátu nebude 

brán zřetel!  

Žáci jsou na začátku každého školního roku opakovaně seznamováni s platným školním řádem,  

ve kterém je upozornění na osobní předměty a věci, které nesouvisejí s výukou a nepatří do školy, proto 

se na jejich ztrátu nevztahuje náhrada škody (peníze, mobilní telefon, tablet, USB disk, šperky, hračky 

apod.). 

Pojistné události týkající se školy řeší a vyřizuje Ing. Jana Oceláková. 

 

MOŽNOSTI  PRONÁJMU  
Škola nabízí k pronájmu pro sportovní využití tělocvičnu a víceúčelová hřiště s umělým povrchem, a to 

především po skončení vyučování.  

Pronájmy je možno dohodnout s vedením školy osobně nebo na uvedených kontaktech (viz strana 10). 

 

SBĚR  PLASTOVÝCH  VÍČEK, STARÉHO  PAPÍRU + SBĚR BATERIÍ A DROBNÝCH  EL. 

SPOTŘEBIČŮ 
I v tomto školním roce pokračujeme ve sběru starého odpadového papíru a plastových víček, abychom 

si vydělali na nákup keramické hlíny, vybavení keramické dílny a provoz keramické pece, a to vždy ve 

středu od 7.30 do 7.50 hod., příp. dle dohody. Sběr bude zahájen 12. 9. 2018, místem sběru je stavební 

buňka vedle tělocvičny. Organizátorkou této aktivity je nadále Mgr. Miloslava Nagyová. 

Stejně tak budeme pokračovat v tzv. „RECYKLOHRANÍ“, jehož součástí je sběr použitých baterií. 

Tuto aktivitu ve škole organizuje Mgr. Renata Fikrlová ve spolupráci s Mgr. Miroslavou Vacovskou. 
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PODĚKOVÁNÍ  
Jménem vedení školy jako každoročně velmi děkuji za finanční příspěvek všem zákonným zástupcům 

žáků, kteří ve školním roce 2017/2018 přispěli částkou 150,- Kč na žáka, protože výrazně pomohli 

zkvalitnit některé pořádané akce a nákup odměn pro žáky, kteří reprezentovali školu nebo úspěšně 

soutěžili ve školních soutěžích. S konkrétním rozpisem využití budete seznámeni na třídních schůzkách 

19. 9. 2018. Připojuji poděkování i za částky, kterými vaším prostřednictvím žáci podporují dvě 

charitativní finanční sbírky školy – sbírku pro psí útulek v Klatovech a sbírku pro Ligu proti rakovině. 

Obě považujeme za smysluplné a budeme v nich pokračovat i v tomto školním roce. 

          Dále upřímně děkuji za sponzorské příspěvky a dary, díky kterým pořádáme některé akce, 

získáváme odměny pro děti, zlepšujeme vybavenost a prostředí ve škole, příp. je využívá konkrétní 

třída, pro kterou jsou určeny.  

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                     Mgr. Alena Linhartová, ředitelka školy 

 

KONTAKTY 
Adresa:     Základní škola Nýrsko, Školní ulice – příspěvková organizace 

                             Školní 429, 340 22 Nýrsko 

Telefony: ředitelka – 376 571 126 (zároveň záznamník + fax); 736 670 006 

                zástupkyně ředitelky – 376 571 927; 736 670 003 

                hospodářka školy – 376 571 927; 736 670 004 

                1. stupeň – 731 560 462 

                2. stupeň – 731 560 492 

                ŠD – 731 561 684; 731 712 006 

E-mail:           info@zsnyrskoskol.cz 

Internetové stránky:  www.sumavanet.cz/zsskolni 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

NABÍDKA  PRONÁJMU 
  

 pro sportovní účely 
 

TĚLOCVIČNA   ŠKOLY   –   cena:  130,- Kč / 1 hod. 

 

SPORTOVNÍ   AREÁL   –  2 víceúčelová hřiště s umělou   

                                                trávou; 

                                                1/ cena 50,- Kč / 1 hřiště / 1 hod. 

                                                2/ cena 80,- Kč / 1 hřiště / 1 hod./             

                                                                            osvětlení   

 pro aktivity slučitelné s hlavní činností a provozem školy 
 

3 MÍSTNOSTI + WC (bývalý byt školníka)  -  2 000,- Kč / měsíčně 

 

Pronájmy možno dohodnout s vedením školy osobně, příp. telefonicky 

nebo e-mailem na uvedených kontaktech. 

mailto:info@zsnyrskoskol.cz
http://www.sumavanet.cz/zsskolni

