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 Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a je zde nový školní rok. Dovolte mi, abych Vás 
stručně informoval o změnách a novinkách v mateřské a základní škole.  

Od 1. 9. 2022 došlo k úpravě ŠVP pro základní vzdělávání, a to v souvislosti s výukou 
„nové informatiky“. V důsledku toho došlo k drobné úpravě ve vzdělávacích plánech. V této 
souvislosti je nově koordinátorem tvorby ŠVP paní Mgr. Pavlína Šustková. 

Ostatní provozní: „zmizel“ nám COVID a snad i hrozba distančního vzdělávání, přesto 
to dobré z této doby budeme i nadále využívat. A to prostředí MS 365 – osvědčilo se při 
zadávání úloh, pro samostatnou práci žáků a též v případě delších nebo častých absencí.  

Informatika a technika: opět v souvislosti s výukou nové informatiky byla uzavřena 
smlouva se společností Alza o pronájmu PC a ostatní výpočetní techniky. Tím je zajištěn servis 
a aktualizace školního vybavení dle požadavků doby… 

Energie: škola má zafixované ceny jak elektrické energie, tak plynu ještě pro rok 2023. 
Dodavatelem je společnost ČEZ. Co bude dál, uvidíme. 

Stravné: vzhledem k inflaci jsme byli nuceni upravit ceny již od 1. 6. 2022. Co bude dál, 
uvidíme. 

Žáci UA: v současné době zde máme 11 žáků z UA. Platí pro ně stejná pravidla jako 
pro žáky ostatní. Jsou integrováni v běžných třídách, a to max. 2 žáci na třídu. Vzhledem 
k naplněnosti školy a dané kapacitě již další nepřijímáme.  

  
Petr Libřický, ředitel ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn 

 
 

 

 
 

1. Plnění výstupů ve vzdělávání – výuka dle inovovaného ŠVP 
2. Aktivní využívání výstupů z projektu ESF a ESIF (součást ŠVP, MZ o 

udržitelnosti) 
3. Poradenství (školní psycholog), péče o žáky s VPUCH (práce spec. pedagoga, 

projekty ESF, spolupráce s rodiči…). Souvisí se změnou Školského zákona a 
inkluzí. 

4. práce na projektech – celoškolních, předmětových, ročníkových (třídních) 
5. Sledování dotačních a grantových projektů, jejich přípravu a podání žádostí 
6. Projekt ESIF (3.) „Podpora a rozvoj vzdělávání ve Špindlerově Mlýně“ 

(CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021444) – sledování čerpání, MZ 
7. Pokračovat v činnosti školního poradenského pracoviště ve složení výchovný 

poradce, protidrogový preventista, spec. pedagog, školní psycholog s cílem 
poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy.  

8. Sdružit vyučující s tímto cílem a ostatní zájemce. Poskytovat odbornou a 
metodickou pomoc pedagogům prostřednictvím práce speciálního metodického 
kabinetu, zaměřením DVPP na tuto oblast a vybavováním odborné knihovny. 
Uskutečňovat pravidelná jednání kabinetu na škole, na výjezdních akcích a 
inspirujících akcí, umožnit účast na těchto akcích  všem zájemcům (projekt 
ESF) 

Úvod, novinky, provozní informace 

Nejdůležitější úkoly ve školním roce 2022/2023 
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9. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co  nejvíce přírodu v 
okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt  venku, relaxační aktivity, využít 
k tomu i náplň činnosti školní družiny. 

10. Pořádat akce, při kterých se rodiče mohou být přímo účastni na práci školy a 
školních akcích. Takováto propagace se velmi osvědčuje, může přivést další 
žáky (spolupráce s Radou rodičů). 

11. DVPP - vychází z potřeb organizace, zapojení všech pedagogů.  
a. Priority: nové metody práce, vedení třídního kolektivu, komunikace 

s rodiči, spolupráce pedagogů v rámci školy (praktické psychologické 
dovednosti v oblasti mezilidské komunikace, zvládání krizových situací, 
asertivní chování, adekvátní způsoby jednání s žáky ve věku povinné školní 
docházky) 

12. Propagace práce školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi 
rodičovskou veřejností, pokračovat ve vydávání školního zpravodaje. Cíleně se 
zaměřit na skupinu rodičů dětí předškolního věku.   

13. Nabídnout dětem možnosti práce v kroužcích, zejména osvědčených.  
14. Zaměřit se na výchovu k volbě povolání a environmentální výchovu, výchovu 

ke zdravému životnímu stylu,  
15. Soustavně usilovat o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků, 

k tomu využívat efektivní formy práce a vyučovací metody, alternativní 
vzdělávací systémy a způsoby práce, pozitivní motivaci. 

16. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit 
péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se specifickými 
poruchami učení a chování o žáky se zdravotním postižením. 

17. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči a sportovní akademií předcházet 
vzniku neomluvené absence.  

18. Zaměřit se na prevenci úrazovosti žáků. 
19. Sledování počtu odpadlých hodin – v souladu s ekonomikou a hospodařením 

školy pokud možno vždy zajistit výuku nevýchovných předmětů. 
20. Společné informační schůzky – žáci a rodiče 
21. Rozšiřovat využívání výpočetní techniky pro žáky i pedagogy, pokračovat dále 

k předávání informací rodičům a veřejnosti prostřednictvím internetových 
stránek školy. 

 
 

 

 
 
Charakteristika školy: úplná škola 1. - 9. ročník  

  
 
Telefonní čísla   
 

Škola – ředitelna   499 433 385; 739 572 076          
Školní družina 499 433 051 

Škola 1. stupeň   499 433 052             
Školní jídelna 739 428 538 

Mateřská škola 499 433 120, 604 270 312 
Zdrav. zařízení ŠM 499 433 344 

Organizace školního roku 2022/2023 
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Zahájení: čtvrtek  1. 9. 2022 
Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022 

Vánoční prázdniny: 
pátek 23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 2023, 
vyučování začne v úterý 3. ledna 2023 

Ukončení vyučování 
v prvním pololetí, vydání 
vysvědčení: 

úterý 31. ledna 2023  

Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023 
Jarní prázdniny:  6. 3. – 12. 3. 2023 

Velikonoční prázdniny: 
6. duben 2023 (7. 4. je ostatním státním svátkem)  
(Velikonoční pondělí 10. dubna 2023) 

Ukončení vyučování 
ve druhém pololetí, vydání 
vysvědčení: 

pátek 30. června 2023  

Hlavní prázdniny: 1. července až 31. srpna 2023 
Období školního vyučování 
2023/2024: 

začne v pondělí 4. 9. 2023  

 

Termíny třídních schůzek 
 
7. 9. 2022 od 15,30 schůzka + valná hromada Spolku rodičů 
10. 11. 2022 – I. st. individuálně, II. st. od 16,30 schůzka + informace (žáci)  
20. 4. 2023 - I. st. individuálně, II. st. od 16,30 schůzka + informace (žáci) 
 

Termíny třídnických hodin (třídní učitel a školní psycholog) 
 
6. třída: - 4. vyučovací hodina – 13. 9.; 11. 10.; 15. 11.; 10. 1.; 14. 2.; 14. 3.; 18. 4.; 16. 5. 
7. třída: - 6. vyučovací hodina – 12. 9.; 10. 10.; 14. 11.; 9. 1.; 13. 2.; 13. 3.; 17. 4.; 15. 5. 
8. třída: - 8. vyučovací hodina – 12. 9.; 10. 10.; 14. 11.; 9. 1.; 13. 2.; 13. 3.; 17. 4.; 15. 5. 
9. třída: - 6. vyučovací hodina – 13. 9.; 11. 10.; 15. 11.; 10. 1.; 14. 2.; 14. 3.; 18. 4.; 16. 5. 

 

Termíny čtvrtletních prací (II. stupeň, Čj, Aj, Ma) 
 
7. – 11. 11. 2022 
10. – 14. 1. 2023 
10. – 14. 4. 2023 
12. – 16. 6. 2023 
 
 
Den otevřených dveří:  20. 12. 2022  
    spojen s tradičním Vánočním jarmarkem 
 

Zápis do první třídy, den otevřených dveří   

   12. dubna 2023 (středa)  od 14,00 h do 17,00 h 
 



 5

Zápis k předškolnímu vzdělávání  

9. května 2023 (úterý) 
Náhradní termín 16. května 2023. 

(Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 15. května. Termín a místo zápisu stanoví 
ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem). 

 
Termín odevzdání přihlášek na střední školy: 
  
Uchazeč odevzdává max. dvě přihlášky do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 1. 
března 2023, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 
2022. 
 Pozn: výběr střední školy a vydání vyplněných přihlášek s poučením pro rodiče – 
nejpozději 15. 2. 2023 
 Zápisový lístek bude vydán zároveň s pololetním výpisem vysvědčení. 
 
Ředitelské volno 
 
18. 11. 2022; 22. 12. 2022  
 

Sportovní kurzy, plavání 
- Plavání: 5x podzim a 5x jaro  3. a 4. třída, VZB – celkem 10 lekcí 
- Partnerská spolupráce – vodní sporty, Schwerin – 9. třída; Mgr. Drtina 
- Horolezecký + paragliding – jaro 2023 – 8. třída; Mgr. Libřický 
- Vodácký – jaro 2023 – 7. třída; Mgr. Chrtek 

Kulturní vystoupení – Akademie (?) 

 

Časový plán vyučovacích hodin: 

 
Hodina Časové rozpětí Hodina Časové rozpětí 

0. 7,05 – 7,50 6. 12,40 – 13,25 
1. 8,00 – 8,45 7. 13,30 – 14,15 
2. 8,55 – 9,40 8. 14,20 – 15,05 
3. 10,00 – 10,45   
4. 10,55 – 11,40   
5. 11,50 – 12,35    

 
Pozn: na 1. stupni jsou přestávky mezi 1. – 3. vyučovací hodinou 15ti minutové 

Školní družina:        11,40 h – 16,30 h 
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Třídnictví a úvazky učitelů 
 
 

 

 
 

 
Vychovatelka ŠD:  A. Vašková, M. Bulvová 
 
 
Provozní pracovníci 

Školník: Vladimír Votava  
Uklízečky: M. Fedorišková, P. Sedláčková 
Vedoucí školního stravování: M. Benešová 

Vedoucí kuchařka: J. Fialová 
Kuchařky: M. Benešová, B. Kučerová 

 

 
 
 
 
 

Třídnictví Jméno učitele 
1. Mgr. R. Ležáková  
2.  Mgr. P. Šustková 
3. Mgr. Jan Lukáš 
4. Mgr. J. Blažková 
5. Mgr. Karolína Grohová 
6. Mgr. Přemysl Šmíd 
7. Mgr. Jan Chrtek 
8. Mgr. L. Mišaníková 
9. Mgr. Lenka Dvořáková 

Výchovný poradce Mgr. L. Mišaníková   
- PaedDr. L. Knotová 
- Mgr. Petr Libřický 
- Mgr. Vratislav Drtina 
- L. Pitts BSc. 
- PhDr. et Mgr. Radka 

Kulhánková, Ph.D.  

- Mgr. Ivana Černá – spec. 
pedagog 

- Mgr. Eva Liptáková – spec. 
pedagog, asistent pedagoga 

- 
Lenka Čeňková asistent 

pedagoga 
Školní psycholog PhDr. et Mgr. Radka 

Kulhánková, Ph.D. 
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Maximální kapacita školní družiny (rejstřík škol, dáno kolaudačním rozhodnutí): 30 
účastníků. 

Přednostně budou přijímáni žáci 1. a 2. třídy. V případě volného místa žáci 3. třídy, a 
to do naplnění počtu 30 žáků. 
Kritéria pro přijetí do ŠD: 

1) Ročník (třída) 
2) Pravidelnost docházky 

 

 

 
 
Zájmové útvary – rozjezd kroužků bude od 1. října 2022. Upřesněnou nabídku Vám včas 
předáme, vše v závislosti s vývojem pandemie. 
Hledáme nové vedoucí zájmových útvarů, zejména pro sportovní aktivity � 
 
 

 
 
Od 1. 9. je rodičům, žákům, učitelům k dispozici školní psycholog PhDr. et Mgr. Radka 
Kulhánková, Ph.D. Naleznete ji na horní budově ZŠ, kabinet školního psychologa. K dispozici 
bude vždy dle dohody. Kontakt naleznete na webových stránkách školy. Školní psycholog bude 
též k dispozici v MŠ.                
                                                        
 

 
 
Rodičům je umožněn přístup k průběžné klasifikaci svého dítěte a informacím ze školy. Přes 
toto prostředí je možné posílat omluvenky, komunikovat s učiteli školy, sledovat změny 
v rozvrhu, sledovat akce školy, klasifikaci, atd. Přístup je  velmi jednoduchý – přes webové 
stránky školy (www.zsspindl.cz) – ŽÁK. KNÍŽKA - přihlašovací jméno -  a vygenerované 
heslo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Školní družina 

Zájmové útvary 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG 

Informační kanál pro rodiče (klasifikace, omluvenky…) 
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Druhý způsob přes mobilní aplikaci BAKALÁŘI OnLine. Tu si stáhnete v obchodě, 
přihlásíte své dítě a používáte �.  
 
            Google Play                                                                           App Store 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Svůj přístup mají též žáci II. stupně – pro sledování změn v rozvrhu, klasifikaci, domácí úkoly, 
apod. 
 
 

 
 

 Na webu naleznete Pravidla hodnocení a chování – klasifikační řád a školní řád ZŠ, 
MŠ. 

 Naleznete zde též i potřebné formuláře jak pro MŠ, tak i ZŠ 

 Provozní doba Školní družiny:    11,40 – 16,30 
 Provozní doba Mateřské školy:   6,30  - 16,30 
 Omlouvání žáků – vždy pouze rodiče, platí i pro členy Sportovních 

oddílů  
 Konzultační hodiny – I. a II. stupeň, pravidelně od  října 2022 

 
 
 

 
 
Cena oběda: 
 
7 – 10 let: ................................................................................ 25 Kč 

11 – 14 let: .............................................................................. 29 Kč 

15 a více: ................................................................................ 34 Kč 

 
 
 
 

Provozní informace 

Školní stravování 
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Pokyny k platbám, objednávání a výdeji: 
 
Platby pouze bezhotovostně, platebním (trvalým příkazem), vždy na měsíc předem (v září – 
platba na říjen, atd.). Může být předplacena i vyšší částka, uvidíte na svém kontě. 
 
Způsob plateb: ............................................ 15. – 20. den v měsíci 

Číslo účtu: ........................................................... 187773491/0300 

Variabilní symbol: ........................................................... přidělen 

Neplaťte prosím za sourozence současně, každá platbu přiřaďte pouze jednomu dítěti. 

Objednání stravy: bude provedeno automaticky 

Odhlášení stravy:  

pouze přes internet na www.strava.cz . Na základě přihlášky vám přijde potvrzující e-mail 

s přístupovými údaji - Vaším uživatelským jménem, heslem a číslem jídelny (6810). Na 

tomto vašem „kontě“ uvidíte jídelníčky, složení jídla (alergeny), informace o vyzvednuté 

stravě, stav Vašeho konta (platby), atd. Každý žák má své konto.  

Možnost stažení aplikace pro chytré telefony na  GOOGLE PLAY: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stravacz.stravacz&hl=cs 

Odhlášení: den předem do 14h, v případě náhlé nemoci ráno do 7h. 

V 1. den nemoci je možné oběd vyzvednout v době od 11,30 do 11,45h. 

Výdej oběda: 

Na základě přihlášky ke stravování a zaplaceném stravném, přes výdejní terminál. 

Výdej oběda: přes elektronický čip 

Čip vydává vedoucí školního stravování, paní M. Benešová. 

 Vratná záloha na čip: ................................................ 150 Kč 

 V případě odhlášení a vrácení nepoškozeného čipu bude záloha vrácena (např. 

ukončení docházky) 

 V případě vrácení poškozeného čipu: bude vráceno 100 Kč 

 V případě ztráty nebo zničení: záloha propadá 

 

Kontakt 

Vedoucí šk. stravování M. Benešová: 

Tel.: ............................................................................. 739 428 538 

e-mail: .............................................................. jidelna@zsspindl.cz  

 
Dále je možné stravování cizích strávníků – přihlášky a informace  u vedoucí školního 
stravování. Cena 83 Kč/oběd 
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1  
 
Telefonní čísla 
   Škola – ředitelna     499433385  
   mobil ŘŠ:    739572076 
   mobil zástupce ŘŠ:   734325738 
   Školní družina      499433051 
   Škola 1. stupeň     499433052 
   Školní jídelna     499433050 

  Mateřská škola    499433120; 604 270 312 
Web: www.zsspindl.cz 

 
e-mailové adresy -  vedení školy: 
 
ředitel školy  Mgr. Petr Libřický    zsspindl@zsspindl.cz 
zástupce ŘŠ Mgr. V. Drtina   zastupce@zsspindl.cz  
zástupce ŘŠ pro MŠ Mgr. Z. Ramachová  materskaskola@zsspindl.cz  

 
e-mailové adresy pedagogů – třídní učitelé, 2022/2023: 

 
1. třída:  Mgr. Renata Ležáková  lezakova@zsspindl.cz  
2. třída:  Mgr. Pavlína Šustková  sustkova@zsspindl.cz 
3. třída:  Mgr. Jan Lukáš   lukas@zsspindl.cz 
4. třída:  Mgr. Jitka Blažková   blazkova@zsspindl.cz 
5. třída: Mgr. Karolína Grohová  grohova@zsspindl.cz 
6. třída: Mgr. Přemysl Šmíd   smid@zsspindl.cz     
7. třída: Mgr. Jan Chrtek   chrtek@zsspindl.cz  
8. třída:  Mgr. Lucie Mišaniková  misanikova@zsspindl.cz 
9. třída:  Mgr. Lenka Dvořáková  lenkadvorakova@zsspindl.cz 
 
e-mailové adresy pedagogů, vychovatelů, asistentů: 
Mgr. Lucie Mišaniková, vých. poradce  misanikova@zsspindl.cz 
Mgr. Ivana Černá, spec. pedagog   cerna@zsspindl.cz 
Mgr. Eva Liptáková, spec. pedagog   liptakova@zsspindl.cz  
PhDr. et Mgr. Radka Kulhánková, PhD.  kulhankova@zsspindl.cz 
PaedDr. Ludmila Knotová    knotova@zsspindl.cz 
Leona Pitts, BSc     pitts@zsspindl.cz 
Andrea Vašková     vaskova@zsspindl.cz  
Marie Bulvová     bulvova@zsspindl.cz 
Lenka Čeňková     cenkova@zsspindl.cz    

 
Kontakt školní psycholog: 
PhDr. et Mgr. Radka Kulhánková, PhD.  kulhankova@zsspindl.cz 
 
e-mailová adresa ŠJ: 
ved. šk. stravování:  M. Benešová   jidelna@zsspindl.cz  

                                                 
1 Pozn.: Zpravodaj je vydáván pouze v elektronické podobě, vyvěšen na webu školy - 
https://www.zsspindl.cz/zs/skolni-zpravodaj/ 

Kontakty 


