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Třídní učitelé ZŠ 

LENKA LEDNICKÁ 

1A Kateřina Sivková 

1.B Lada Kučerová 

1.E1 Lenka Příhodová 

1.E2 Gabriela Bohanusová 

2.A Radka Nováková 

2.B Šárka Snášelová 

2.E Alice Štoudková 

3.A Jana Hyplová 

3.B Lucie Bylicová 

3.E1 Klára Hendrychová 

3.E2 Natálie Szlauer 

4.A Radmila Hiklová 

4.B Dalibor Tomáš 

4.E Adéla Matějíčková 

5.A Martina Vymazalová 

5.B Zuzana Nagyová 

5.C Daniel Švancara 

5.E1 Kateřina Knotková 

5.E2 Štěpánka Hausková 

6.A Jakub Mezírka 

6.B Hana Dostálová 

6.E1 Liana Barney 

6.E2 Iva Tout 

7.A Marcela Šorfová 

7.B Jiří Przybyla 

7.E Radka Faltýnková 

8.A Olga Malohlavová 

8.B Silvie Kubíčková 

8.E Kateřina Zemčíková 

9.A Anna Václavíková 

9.B Jitka Kynčlová 

9.E Kristýna Spáčilová 
 

 
Vzpomínka na začátek školního roku 2017/2018 

Začátek nového školního roku 
  

LENKA LEDNICKÁ 

Tak je tady opět nový školní rok, milí žáci, rodiče, kolegové a vlastně celá školní komunito. Ve 

škole panuje čilý ruch, školíme se, zdobíme, uklízíme… a nejvytíženějším člověkem se stal pan 

údržbář, který se pohybuje elegantně po škole rychlostí blesku.  

Těšíme se na nové děti v mateřské škole, nadšené prvňáčky, teenagery, kteří vždy pohotově vše 

okomentují a mají rychlé řešení pro vše. Těšíme se na vás, vážení rodiče, že se potkáme na 

třídních schůzkách osobně a předáme vám pořádnou dávku informací související s během školy, 

a poznáte tak učitele svých dětí.  

Nová opatření, viz opatření zde, jsou pro naše děti/žáky už známá. Nečeká je nic nového. 

Uděláme jako škola maximum, abychom ochránili zdraví našich dětí/ žáků a zároveň dodrželi 

veškeré podmínky, které nám ukládají MŠMT, MZd a KHS. Samozřejmostí bude citlivý a 

ohleduplný přístup všech učitelů. Testování proběhne 1. září ve všech třídách, mimo první 

ročníky, (zde umožníme testování za přítomnosti zákonného zástupce 2. 9.). Vaši třídní učitelé 

vás budou informovat o průběhu ve svém emailu.  

Školská rada dne 25. srpna schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2020/2021, k přečtení 

vám ji nabízíme zde a také Školní řád základní školy platný od 1. září 2021, k seznámení zde. 

Třídní schůzky proběhnou 2. září od 16:00 hod v jednotlivých třídách (třídní schůzky prvňáčků 

proběhnou již 1. září). 

Informace k návratu ze zahraničí poskytuje ministerstvo zdravotnictví, naleznete zde. 

Máme pro naše děti/žáky spoustu novinek, překvapení, a tak se těšíme na 

další čísla našeho školního informačního občasníku, kde vás s nimi také 

rádi seznámíme.  

Přejeme vám bezproblémový začátek školního roku.  

 

 

Informace MŠMT naleznete zde . Jsou zde potřebné údaje nejen pro MŠ a ZŠ, ale také pro ostatní školská zařízení. 

https://www.zsostrcilova.cz/soubory/prilohy/o_1fdubgid81pqg1i801s51kbksdja.pdf
https://www.zsostrcilova.cz/soubory/prilohy/o_1fdu6641mrptmu0131ss1eak4a.pdf
https://www.zsostrcilova.cz/soubory/prilohy/o_1fe12nt7tpite4g1ijv4vd179ja.pdf
https://covid.gov.cz/opatreni/zahranici/navrat-ze-zahranici-dle-rizika-nakazy-v-dane-zemi
https://www.edu.cz/covid-19/
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Třídní učitelé MŠ  

HANA STŘELÁKOVÁ 

___________________ 

Mateřská školka 
 

HANA STŘELÁKOVÁ 

_________________________________________ 

 

V mateřské škole čeká na děti nejedno překvapení. 

 

 
Rekonstruovaná třída Ježek 

 

Během prázdnin se ve školce opravdu nelenilo a bylo realizováno několik přesunů, 

stěhování a celkových rekonstrukcí. Největší vizuální proměnou prošla bezesporu 

třída Ježeček, ve které došlo k rekonstrukci opravdu od podlahy. Ta byla nově vylita, 

byly položeny nové linoleum a koberce ve třídě i v herně, třída byla vymalována, bylo 

vyměněno dřevěné obložení a především byla třída kompletně vybavena novým 

nábytkem včetně vyvýšeného pódia. Na děti tak čeká velké překvapení a mnoho 

zábavy v nových prostorách a zákoutích.  

 

Celá mateřská škola byla vymalována, včetně všech společných a vstupních prostor a 

šaten. Ve všech třídách vznikají postupně centra a koutky aktivit a snažíme se o 

modernizaci a inovaci nejen ve vybavení tříd, ale také ve vzdělávání.  

 

Letošní školní rok začínáme s novým školním vzdělávacím programem  

„Pojeď s nám kolem světa“, protože cesta za poznáním je cestou do světa!  

 

 

 

 
Rekonstruovaná třída Ježek 

 

 

 

Třída Včelka 

Hana Střeláková 

Eva Šestáková 

 

Třída Ježek 

Pavla Svrčinová 

Liběna Haburová 

 

Třída Motýlek 

Tomáš Křístek 

Lenka Matulová 

 

Třída Myška 

Radmila Novobílská 

Dominika Sládková 

 

Třída Krtek 

Ivana Psotová 

Gabriela Čurdová 

 

Třída Liška 

Elen Eliášová 

Dana Mokrošová 

asistent pedagoga Magdaléna Soukupová 
 

 

 

 

 

 

 
Nová titulní strana pro ŠVP naší MŠ, ZŠ, družiny 

 


