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_____________________________________________________________________________ 

 

Školní 

zpravodaj 
 

 

Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka 

příspěvková organizace 

Harrachov 

 

školní rok  

2019/2020 

 
__________________________________________________________________ 
 

 ročník XIV. září 2019 

  481 528 134 

email: skola@harrachov.cz 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

Aktuální informace o škole a fotogalerie jsou k dispozici 

 na webových stránkách ZŠ Harrachov www.skola-harrachov.cz. 
 

 

 

 

    

  

http://www.sko/
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Pedagogičtí pracovníci školy: 
_____________________________________________________________________________ 
 

Ředitelka školy:   Ing. Helena Stříbrná  M 

 

 

Třídnictví ve školním roce 2019/2020 

 

 Třída Počet žáků Třídní učitel Předměty 

 1. 10 Mgr. Lenka Vytrvalová 1. stupeň 

 2. 21 Mgr. Martin Všetečka 1. stupeň 

 3. 13 Mgr. Lucie Lutzová 1. stupeň 

 4. 18 Mgr. Ivana Portyková 1. stupeň, Nj 

 5. 17 pí Bedřiška Rydvalová 1. stupeň 

 6. 16 Mgr. Petra Šebelková  Př, Ch, Z, Tv  

 7. 13 p. Ivan Bohatý D, Tv, Inf, Vz, Vo, Pč, Vv 

 8. 9 Mgr. Lucie Těšínská Aj, Hv, Vv, Vo 

 9. 12 Mgr. Petr Kroupa M, F, Z, Inf 

 Bez třídnictví:  Mgr. Dita Miklíková Čj, Vv 

 

Školní asistent:  pí Emilie Hradecká 

 

Asistent pedagoga: pí Emilie Hradecká 

   pí Anna Grísniková 

   pí Jindra Krajčovičová 

 

Vychovatelka školní družiny: pí Anna Grísniková po – pá 11.45 – 15.45 

 

Výchovný poradce: Mgr. Petr Kroupa 

 

Školní metodik prevence: Mgr. Petra Šebelková 

 

Koordinátor EVVO: Mgr. Lucie Těšínská 
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Provozní pracovníci školy: 
_____________________________________________________________________________ 

Zařazení Jméno Pracovní doba 

Hospodářka školy: Ivana Floreková 11:30 – 15:30 

Školník: Rostislav Gregor 7:00 – 15:30 

Uklízečka: Monika Daňková 

Vedoucí školní jídelny: Ivana Floreková 7:00 – 11:00 

Vedoucí kuchařka: Zdeňka Patočková 6:00 – 14:30 

Kuchařka: Milena Berková 6:00 – 14:30 
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Organizace školního roku 2019/2020 
 

zahájení vyučování 
pondělí 2. září 2019 

 

státní svátek 

pondělí 28. 10. 2019 

 

podzimní prázdniny 
úterý a středa 

29. a 30. 10. 2019 

 

vánoční prázdniny 
sobota 23. 12. 2019  -  neděle 5. 1. 2020 

Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020. 

 

vydání pololetního vysvědčení 
čtvrtek 30. 1. 2020 

 

jednodenní pololetní prázdniny 
pátek 31. 1. 2020 

 

jarní prázdniny pro Liberecký kraj 

pondělí 9. – neděle 15. 3. 2020 

 

Den otevřených dveří J. A. Komenský 

sobota 25. 4. 2020 od 9 do 11:30 hodin 

 

velikonoční prázdniny 
čtvrtek 9. 4. + Velký pátek 10. 4. 2020 

pondělí 13. 4. 2020 Velikonoční pondělí 

 

zápis žáků do 1. ročníku 

středa 22. dubna 2020  14.00 – 17.00 hod. 

 

vydávání závěrečného vysvědčení 

pátek 30. 6. 2020 

 

hlavní prázdniny 
sobota 1. 7. 2020 – pondělí 31. 8. 2020 

 

Školní rok 2020/2021 začne 

v pondělí 1. září 2020. 

 

Přijímací zkoušky na střední školy  

Informace sledujte na webových stránkách 

vybraných škol. Žákům 9. ročníku budou 

poskytovány informace průběžně na nástěnce 

v 2. patře. Ve čtvrtek 10. října 2019 žáci 8. a 

9. třídy navštíví veletrh středních škol a 

učňovských zařízení EDUCA v Liberci. 

Třídní schůzky 
Při těchto setkáních rodiče dostanou 

souhrnnou informaci od třídního učitele. 

 

1. pololetí – úterý 22. 10. 2019 
1. stupeň v 15.00 hod. 

2. stupeň v 15.00 hod. 

 

2. pololetí – úterý 7. 4. 2020 

1. stupeň v 15.00 hod. 

2. stupeň v 15.00 hod. 

 
Informace pro rodiče o prospěchu a chování 

Rodiče se informují u jednotlivých učitelů. 

 

1. pololetí – úterý 10. 12. 2019 

1. stupeň 15.00 – 16.00 hod. 

2. stupeň 15.00 – 16.00 hod. 

 

2. pololetí – úterý 26. 5. 2020 

1. stupeň 15.00 – 16.00 hod. 

2. stupeň 15.00 – 16.00 hod. 

 

 

Klasifikační  pedagogické rady 
se konají 1x čtvrtletně ke konci 

klasifikačního období od 14:00 

 

středa 13. listopadu 2019 

středa 22. ledna 2020 

středa 15. dubna 2020 

středa 24. června 2020 

 

 

Konzultační hodiny 

Prosíme rodiče, aby nepožadovali informace 

na učiteli v době vyučování. V této době se 

Vám nemůžeme věnovat. Doporučujeme 

navštívit vyučujícího během konzultačních 

hodin na uvedeném místě, nebo učitele 

kontaktujte předem a domluvte si schůzku 

telefonicky. 
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Učitel Doba konzultace 

Bohatý St 8:00 – 8:45 

Kroupa Po 8:00 – 8:45 

Miklíková Čt 12:00 – 13:00 

Lutzová Po 13:15 – 14:00 

Portyková Út 13:30 – 14:30 

Rydvalová Út 14:30 – 15:15 

Stříbrná kdykoliv po předchozí domluvě 

Šebelková Út 13:00 – 13:45 

Těšínská Čt 7:00 – 8:00 

Všetečka St 13:00 – 13:45 

Vytrvalová Po 13:00 – 13:45 

 

Konzultovat lze i v domluvených časech po 

předchozí domluvě s vyučujícím. 

 

 

Uvolňování z vyučování, omlouvání žáků 

 

Školy, rodiče a žáci postupují při omlouvání 

nepřítomnosti ve vyučování podle § 22, § 50 

a § 67 zákona č. 561/2004 Sb. Škola musí 

být zákonnými zástupci informována o 

důvodu nepřítomnosti žáka nejpozději třetí 

kalendářní den. Pozdější dodatečné snahy o 

omluvu jsou v rozporu se zákonem a tedy 

nepřípustné. 

 

Po skončení absence jsou zákonní zástupci 

povinni dle školního řádu ZŠ omluvit 

nepřítomnosti žáka prostřednictvím žákovské 

knížky nejpozději do dvou dnů po skončení 

absence. 

 

Škola nevyžaduje potvrzení o návštěvě lékaře 

a omluvení nepřítomnosti z důvodu nemoci 

lékařem. Nepřítomnost dítěte omlouvají 

rodiče. 

 

Uvolňování z důvodů předem známých  

 

Rodiče žádají o uvolnění 

 do 2 dnů třídního učitele, 

 na 3 a více dnů ředitelku školy. 

 

Žádost musí být písemná, v žádosti se uvede 

jméno, třída žáka, odkdy dokdy žádá rodič o 

uvolnění, zdůvodnění žádosti, podpis a datum. 

Žák si zjistí předem probírané učivo od 

jednotlivých vyučujících. Rodiče zodpovídají 

za to, že si dítě zameškané učivo samostatně 

doplní. (Formulář na webových stránkách 

školy.)  

 

Pozor na uvolňování na sportovní soustředění. 

O uvolnění žádá zákonný zástupce žáka – 

rodič! 

 

 

Školní družina 

 

Přímá  telefonní linka do školní družiny: 

 481 312 500. 

 

Školní družina je určena především pro žáky 

1. - 3. třídy ZŠ. Podmínky pro přijetí 

do družiny stanovuje ř. š. a jsou vždy 

vyvěšeny na vývěsce a stránkách školy. 

Výchovně vzdělávací proces ve školní družině 

probíhá podle nového vzdělávacího programu 

pro zájmové vzdělávání, který je součástí 

vzdělávacího programu naší školy. 

 

Provoz: Po – Pá 11:45 – 15:45 hod. 

Při zájmu rodičů je školní družina otevřena i o 

vedlejších prázdninách, přihlásí-li se 

nejméně 10 žáků. 

 

Měsíční poplatek za školní družinu 

ve školním roce 2019/2020 činí 200 Kč a je 

splatný do 5. dne v měsíci vychovatelce školní 

družiny. 

Rodiče přihlašují dítě do školní družiny 

prostřednictvím zápisového lístku, který si 

vyzvednou u vychovatelky. Uvedou den a 

hodinu, kdy může vychovatelka dítě z družiny 

pustit samostatně, popř. kdo dítě bude 

z družiny vyzvedávat. Dítě nelze 

z bezpečnostních důvodů pouštět ze školní 

družiny pouze po telefonické domluvě. O 

každou změnu při vyzvedávání je nutné žádat 

písemně. 
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Přestávky, vyučovací hodiny 

 

V 1. třídě v 1. pololetí zvolí přestávky 

vyučující, v ostatních třídách se vyučuje podle 

rozvrhu.  

0. hod.  7:00 - 7:45 

1. hod.  8:00 - 8:45 

2. hod.  8:55 - 9:40 

3. hod.  9:55 - 10:40 

4. hod.  11:00 - 11:45 

5. hod.  11:55 - 12:40 

6. hod.  12:50 - 13:35 

7. hod.  13:15 - 14:00 

8. hod.  14:05 - 14:50 

 

Změny v časech začátků a konců 

hodin se týkají pouze úterků a čtvrtků, kdy 

probíhá odpolední vyučování, a to pouze 

u žáků vyššího stupně. V tyto dny bude 

docházet k těmto změnám po 5. vyučovací 

hodině ve 12:40: 

- polední přestávka od 12:40 do 13:15 

 odpolední vyučování:  

- 7. vyučovací hodina od 13:15 do 14:00  

- přestávka mezi 7. a 8. vyučovací hodinou od 

14:00 do 14:05 (5 minut)  

- 8. vyučovací hodina od 14:05 do 14:50 

(ukončení výuky)  

Zkrácení polední přestávky je v zákonné 

toleranci, odsouhlaseno Školskou radou 

4. 6. 2013 a projednáno a schváleno 

Pedagogickou radou s uvedením změn v ŠVP.  

 

Ráno se do školy žáci vpouští v 7:40 hod., 

dojíždějící mohou v případě nepříznivého 

počasí pobývat od 7:00 hod. v šatně u vchodu 

pod dohledem školníka.  

 

Po 2. hodině chodí žáci na pití, svačí, 

po 3. hodině chodí žáci podle počasí na 

venkovní přestávku před školu.  

 

Před odpoledním vyučováním mohou žáci 

pobývat ve škole pod dohledem pedagoga. 

Pokud žáci zvolí možnost pobytu mimo školu, 

nejsou pod dohledem vyučujících.  

 

V době mezi dopoledním a odpoledním 

vyučováním za žáky, kteří jsou mimo školu, 

nemůže škola nést odpovědnost. 

 

Ztráty a nálezy 

 

Pokud by došlo ke ztrátě věcí žákem, je 

možnost se obracet na školníka, který po celý 

školní rok nalezené věci shromažďuje – 

oblečení, přezůvky apod. Cennější předměty 

shromažďuje ředitelka školy. Drobné součásti 

oblečení (rukavice, čepice, šály) si žáci berou s 

sebou do třídy. Škola nemůže nést 

odpovědnost za tyto ztráty.  

 

Pojištění žáků, hlášení úrazů 

 

Škola uzavřela pojištění žáků na školní úrazy. 

Žáci jsou každoročně poučeni na začátku roku 

třídním učitelem a učitelem předmětů, kde 

hrozí zvýšené nebezpečí úrazů. Pokud se stane 

žáku úraz, je povinen bezprostředně po úrazu 

nahlásit tuto skutečnost dozírajícímu učiteli, 

ten provede zápis do knihy úrazů. Na pozdější 

oznámení nemůžeme brát zřetel.  

 

O úrazu škola sepisuje protokol, pokud si úraz 

vyžádá nepřítomnost žáka zasahující alespoň 

do dvou po sobě jdoucích vyučovacích dnů. 

Žák obdrží kopii a záznam o bolestném, který 

odevzdá řediteli školy po ukončení léčení. 

Pojišťovna úraz odškodní podle počtu 

přiznaných bodů. Rodiče mohou žádat 

odškodnění i prostřednictvím vlastní pojistky.  

 

Při nejasnostech se obracejte na ředitelku 

školy. 

 

Školní stravování 

 

Přímá telefonní linka na vedoucí školního 

stravování    481 312 500. 

e-mail:  skola.jidelna@email.cz 

 

Obědy se platí poslední týden v měsíci 

předem hotově u vedoucí školní jídelny proti 

potvrzení na průkazce s uvedením částky, 

kterou dítě platilo. Jiné doklady o zaplacení 

obědů škola nevydává. Stravování se 

uskutečňuje ve školní jídelně, která je součástí 

školy, v době od 11:30 do 14:00 hod. Žákům, 

kteří na začátku nového měsíce nemají 

zaplaceny obědy, nelze oběd vydat. 
 
 

mailto:skola.jidelna@email.cz
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Ceny obědů: 

 

1. kategorie: 7 – 10 let 25 Kč 

2. kategorie: 11 – 14 let 27 Kč 

3. kategorie: 15 a více let 31 Kč 

 

Do kategorií jsou žáci zařazováni podle věku 

dosaženého v daném školním roce – září 2019 

– srpen 2020. 

 

Obědy se odhlašují den předem v době 7.30 – 

12.00. 

Jen v případě onemocnění lze oběd na daný 

den odhlásit do 7.30. První den nemoci lze 

vydat oběd do přinesených nádob v době od 

11.00 – 11.30 hod. Na další dny je třeba obědy 

odhlásit, nebo doplatit rozdíl níže uvedené 

hodnoty oběda. 
 

 

Ceny obědů v době nemoci: 

1. kategorii: 46 Kč 

2. kategorii: 48 Kč 

3. kategorii: 52 Kč 

 

Nabízíme možnost odběru obědů pro cizí 

strávníky do přinesených nosičů za cenu 

61 Kč za oběd. 

 

Výdej těchto obědů probíhá 

v čase 11.00 - 11.30! 
 

 

 

Vzdělávací program školy 
 

Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana 

Masaryka Harrachov je pro zájemce 

k dispozici k nahlédnutí na webových 

stránkách ZŠ Harrachov nebo u ředitelky 

školy. 

 

2. 9. 2019 nastoupilo do školy 129 žáků. 

 

Informace o škole 

 

Každoročně je zpracovávána výroční zpráva 

školy, která je veřejně přístupná k nahlédnutí 

u ředitelky školy. 

Školní potřeby a pomůcky 

 

Školní potřeby si hradí žáci sami. Žáci mohou 

používat pracovní sešity, které doplňují 

některé učebnice. Pokud se vyučující dohodne 

s rodiči na používání pracovních sešitů, škola 

je obstará, pracovní sešity hradí rodiče žáků. 

Dětem tyto pracovní sešity zůstávají. 
 

Učebnice a učební texty škola půjčuje 

bezplatně. Podmínkou je platná schvalovací 

doložka MŠMT k zařazení do seznamu 

učebnic. Žáci se v průběhu roku o tyto 

pomůcky řádně starají a na konci roku je 

vracejí. Typ a druh učebnice určuje příslušný 

vyučující na základě dohody v metodické 

komisi. 

 

Vzhledem k narůstajícím cenám nových 

učebnic a potřebě jejich neustálé obnovy, kdy 

škola je limitována finančními prostředky 

na učebnice, jsme nuceni za ztrátu žádat 

od žáků úhradu: 

nová učebnice, 1 rok používání -  plná cena 

2 roky používání -  80% ceny 

3 roky používání -  60% ceny 

4 roky používání -  40% ceny 

5 a více let používání -  20% ceny 

Za prokazatelné poškození učebnice 20%  

až 100% ceny dle míry poškození.  

 

Vedlejší hospodářská činnost školy 

 

Škola nabízí po splnění své hlavní činnosti 

pronájem prostor v odpoledních hodinách. Jde 

hlavně o pronájem dvou tělocvičen a 

některých učeben. Tělocvičny je možné 

využívat denně, po dohodě i o sobotách a 

nedělích do 21.00 hod.  

 

Úhrada je stanovena takto: 

Malá tělocvična 

305 Kč za hodinu (základní cena) 

187 Kč za hodinu (snížená cena) 
 

Velká tělocvična 

410 Kč za hodinu (základní cena) 

230 Kč za hodinu (snížená cena) 
 

Pronájem učeben za 150 Kč za hodinu. 

Pronájem venkovního hřiště za 180 Kč za 

hodinu. 
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Veškeré další informace získáte u hospodářky 

školy  481 528 134 nebo office@skola-

harrachov.cz 

 

Na škole působí spousta velmi dobrých 

pedagogických pracovníků. Přesto se může 

vyskytnout nesoulad mezi požadavky školy, 

schopnostmi dítěte a názory rodičů. Pro včasné 

vysvětlení, popř. řešení situace uvítáme Vaši 

včasnou návštěvu školy. 

 

Útvary zájmové činnosti 

 

Taneční kroužek 

Petra Jiroušová, ze ZUŠ Jablonec nad Jizerou  

- úterý 

1. skupina: 12:15 - 13:00 

2. skupina: 13:00 - 14:30 

3. skupina: 14:30 - 16:00 

4. skupina: 16:00 – 18:15 

 

Sportovní hry 

Mgr. Josef Lodín 

- pondělí 13:30 – 14:15 

- míčové hry, gymnastika, atletika, strečink, 

zimní bruslení 

- určeno pro žáky 2. – 4. třídy 

 

 

 

 

 

 

Florbal 

Rostislav Gregor 

- pátek 15:00 – 15:30 

 

Kurz sebeobrany 

Tomáš Sedláček 

- pondělí, středa 14:00 – 15:00 

 

Dramatický kroužek 

Renata Konvalinková 

- pondělí 13:00 – 14:30  

- pro všechny, kteří mají rádi divadlo  

 

Hra na hudební nástroj ZUŠ 

Piano 

- pondělí 13:00 – 16:45 

 

Škola stále hledá nové vedoucí zájmových 

útvarů. Pokud má někdo z rodičů zájem 

pracovat s dětmi a vést nějaký kroužek, Váš 

zájem uvítáme. 

 

 

Členové školské rady: 

 

Zástupci za ZŠ: Mgr. Petra Šebelková 

 Mgr. Lenka Vytrvalová 

Zástupci rodičů: Mgr. Tomáš Vašíček 

 Renata Konvalinková 

Zástupci MÚ: Ing. Jaroslav Čech 

 Daniel Beneš 

 

Členové žákovské samosprávy: 

 

5. třída –  Kryštof Kunrt, 

 Melánie Zemanová 

6. třída –  Lucie Krametbauerová, 

 Jakub Uman 

7. třída –  Veronika Kmoníčková, 

 Viktorie Nela Lukášková 

8. třída –  Natálie Hřebenová, 

 Martin Slavík 

9. třída –  Mariana Grísniková, 

 Andrea Pánková 

Koordinátor žákovské samosprávy: 

 Mgr. Petr Kroupa 

 

 

 Určeno pro rodiče žáků ZŠ Harrachov 

Vydala ZŠ Harrachov vlastním nákladem, září 2019 

 

Podrobné aktuální informace naleznete vždy na webových stránkách školy. 
 


