Informace pro rodiče
2020/2021

Kontakty
Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace
Smetanova 547/2, 664 64 Dolní Kounice
E-mail: info@zsdolnikounice.cz, telefon: 546 421 595
Webové stránky: www.zsdolnikounice.cz, Elektronická žákovská knížka: https://zsdolnikounice.bakalari.cz
Ředitel školy: Mgr. Dubčák Radim, e-mail: dubcak@zsdolnikounice.cz, telefon: 722 963 963
Zástupce ředitele: Mgr. Svobodová Hana, e-mail: svobodova@zsdolnikounice.cz, telefon: 546 421 595
Zástupce ředitele: Mgr. Burešová Dagmar, e-mail: buresova@zsdolnikounice.cz, telefon: 546 421 595
Třídní učitelé
1.A Mgr. Navrátilová Jana st. 546 421 597
navratilova@zsdolnikounice.cz
1.B Mgr. Hudecová Radka
546 421 597
hudecova@zsdolnikounice.cz
2.A Mgr. Elederová Kateřina 546 421 597
elederova@zsdolnikounice.cz
2.B Mgr. Dvořáková Eva
546 421 597
dvorakovae@zsdolnikounice.cz
3.A Mgr. Pajerová Markéta
546 421 963
pajerova@zsdolnikounice.cz
3.B Mgr. Myslivcová Aneta
546 421 963
myslivcova@zsdolnikounice.cz
4.A Mgr. Šafářová Božena
546 421 964
safarova@zsdolnikounice.cz
4.B Mgr. Svobodová Šárka
546 421 970
svobodovasa@zsdolnikounice.cz
5.A Mgr. Kiszová Monika
546 421 969
kiszova@zsdolnikounice.cz
5.B Mgr. Chytrová Kateřina
546 421 964
chytrova@zsdolnikounice.cz
6.A Mgr. Raus Michal
546 421 969
raus@zsdolnikounice.cz
6.B Ing. Hodovská Eva
546 421 969
hodovska@zsdolnikounice.cz
7.A Mgr. Procházková Ivana
546 421 967
prochazkova@zsdolnikounice.cz
7.B Mgr. Samlíková Alexandra 546 421 967
samlikova@zsdolnikounice.cz
7.C Mgr. Šmíd Bronislav
546 421 967
smid@zsdolnikounice.cz
8.A Mgr. Zoufalý Jiří
546 421 966
zoufaly@zsdolnikounice.cz
8.B Mgr. Navrátilová Jana ml. 546 421 965
navratilovaj@zsdolnikounice.cz
9.A Mgr. Odehnalová Jitka
546 421 965
odehnalova@zsdolnikounice.cz
9.B Mgr. Bublák Martin
546 421 966
bublak@zsdolnikounice.cz
Učitelé
Cejnková Tereza
546 421 970
cejnkova@zsdolnikounice.cz
Ing. arch. Kandrnálová Tabea
546 421 970
kandrnalova@zsdolnikounice.cz
Ing. Králíková Lucie
546 421 965
kralikova@zsdolnikounice.cz
Mgr. Nezvedová Alena
546 421 968
nezvedova@zsdolnikounice.cz
Mgr. Pekáčová Kateřina
546 421 964
pekacova@zsdolnikounice.cz
Organizace školního roku
 zahájení: úterý 1. září 2020
 konec 1. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021
 konec 2. pololetí: středa 30. června 2021
 zahájení dalšího školního roku: středa 1. září 2021
Prázdniny a svátky v rámci školního roku:
 Den české státnosti: pondělí 28. září 2020
 Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
 Den vzniku samostatného československého státu: středa 28. října 2020
 Den boje za svobodu a demokracii: úterý 17. listopadu 2020
 Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 - neděle 3. ledna 2021
 Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021
 Jarní prázdniny: 22. února až 28. února 2021
 Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021
 Velký pátek: pátek 2. dubna 2021
 Velikonoční pondělí: pondělí 5. dubna 2021
 Hlavní letní prázdniny: čtvrtek 1. července 2021 - úterý 31. srpna 2021

Organizace prvního školního týdne
Ve středu 2. září 2020 budou mít žáci jen 4 vyučovací hodiny. V dalších dnech se již žáci budou řídit daným
rozvrhem, který bude k dispozici v systému Bakaláři a v žákovské knížce.
Zvonění
Žák přichází do školy nejdříve 20 minut před začátkem vyučování. Ve třídě musí být nejpozději 5 minut před
zahájením výuky.
Budova Smetanova (3. – 9. ročník)
Budova U Sboru (1. – 2. ročník)
1. hodina 8:05 - 8:50 6. hodina 12:55 - 13:40
1. hodina
8:05 - 8:50
2. hodina 9:00 - 9:45 7. hodina 14:10 - 14:55
2. hodina
9:00 - 9:45
3. hodina 10:00 - 10:45 8. hodina 15:00 - 15:45
3. hodina
10:05 - 10:50
4. hodina 10:55 - 11:40
4. hodina
11:00 - 11:45
5. hodina 12:00 - 12:45
5. hodina
11:55 - 12.40
Konzultace s rodiči
0. 10. 09. 2020
1. 05. 11. 2020
2. 07. 01. 2021
3. 15. 04. 2021
4. 27. 05. 2021

úvodní třídní schůzky pro 1. až 6. roč.
třídní schůzky
pohovorové odpoledne
třídní schůzky
pohovorové odpoledne

Školní družina – tři oddělení pro 90 nejmladších dětí
Vychovatelky: Schmidová Jana; Zbořilová Veronika; Valentová Aneta, Dis.
E-mail: schmidova@zsdolnikounice.cz, telefon: 722 963 966
Provoz školní družiny: ranní 6:30 až 7:40 hod. (Přístup do budovy je od 6:30 do 7:10, poté se budova uzavírá a
nástup na ranní družinu již není možný.), odpolední 11:40 až 16:45 hod.
Odchod ze školní družiny je uveden na zápisním lístku. Pokud rodiče vyžadují jiný čas odchodu, vychovatelka
musí dostat písemnou žádost.
Do ŠD musí mít děti podepsané přezůvky a označený čip na obědy. Dále je vhodné vybavit dítě náhradním
oblečením, které bude umístěno látkovém pytlíku v šatně na hlavní budově školy. Doporučujeme dát žákům,
kteří zůstávají ve ŠD do odpoledních hodin, druhou svačinku a pití.
Poplatek za družinu činí 100,- Kč/měsíc. Úhrada se provádí ve dvou splátkách – 400 Kč (září – prosinec, nutno
zaplatit do 30. 9. 2020), 600,- Kč (leden – červen, nutno zaplatit do 31. 1. 2021). Platí se bezhotovostně, číslo
účtu 3052199/0300 (specifický symbol 100, variabilní symbol bude žáku přidělen třídním učitelem a bude
uveden v žákovské knížce).
Školní jídelna
Vedoucí: Kučerová Iveta
E-mail: kucerova@zsdolnikounice.cz, telefon: 546 421 961
Ceny obědů: MŠ – strávníci 3 – 6 let 36,- Kč, strávníci od 7 let 42,- Kč
ZŠ – strávníci 7 – 10 let 25,- Kč, strávníci 11 – 14 let 27,- Kč, strávníci 15 a více let 28,- Kč
Platí se bezhotovostně, číslo účtu 280734016/0300. Obědy se odhlašují den předem do 14 hodin, po svátcích
a po víkendu do 7 hodin ráno. První den nepřítomnosti lze oběd vyzvednout ve školní jídelně. Stravu je možno
také přihlašovat a odhlašovat elektronicky, viz webové stránky školy.
Vyplněné přihlášky odevzdejte do 31. 8. 2020 vedoucí školní jídelny. První záloha by proto ve školním roce
2020/2021 měla být uhrazena do 31. 8. 2020.
Školní poradenské pracoviště
Výchovný poradce: Mgr. Jiří Zoufalý, e-mail: zoufaly@zsdolnikounice.cz, tel.: 546 421 966
Školní metodik prevence: Mgr. Martin Bublák, e-mail: bublak@zsdolnikounice.cz, tel.: 546 421 966
Školní speciální pedagog: Mgr. Alena Nezvedová, e-mail: nezvedova@zsdolnikounice.cz, tel.: 546 421 968
Pedagogicko-psychologická poradna Brno, pracoviště Lomená
Adresa: Lomená 44, 617 00 Brno (areál Odborného učiliště a Praktické školy, budova nalevo), e-mail:
lomena@pppbrno.cz, tel.: 541 424 580-9, 725 520 038

Elektronická žákovská knížka systému Bakaláři
Ve školním roce 2019/2020 bylo ukončeno používání papírové třídní knihy, která byla plně nahrazena
elektronickou třídní knihou, jejíž součástí je elektronická žákovská knížka. Do elektronické třídní knihy učitelé
zapisují tyto údaje – téma vyučovací hodiny, absence žáků, průběžnou a pololetní klasifikaci, zadání domácích
úkolů, informace o nahlášených písemných pracích. Dále je možné si v systému prohlížet rozvrh hodin,
suplování, osobní údaje dítěte.
Do elektronické žákovské knížky je možné vstoupit vzdáleným přístupem přes internet na adrese
https://zsdolnikounice.bakalari.cz nebo pomocí aplikace v mobilním telefonu. Zákonní zástupci žáků mají
možnost osobně si vyzvednout přihlašovací údaje do tohoto systému u třídního učitele. Žáci šestého až
devátého ročníku mají své přihlašovací údaje, aby měli možnost do knížky sami vstupovat. Žákům prvního až
pátého ročníku tyto přihlašovací údaje rozdány nebudou, aby byli vedeni k samostatnosti a odpovědnosti za
vedení svých záznamů např. o zadaných domácích úkolech. Rodiče u těchto nejmenších žáků mají možnost si
vše ověřit na základě informací v elektronické žákovské knížce.
Kromě elektronické žákovské knížky je zachována i klasická papírová žákovská knížka.
Mobilní telefony
Mobilní telefon není k výuce nezbytně nutný. Žák je povinen mít ho neustále u sebe a pod kontrolou, nebo ho
uložit na místo k tomu určené. Pokud nebude tento postup dodržen, poškození či ztráta nebude ze strany
školy hrazena ani projednávána.
V době vyučovací hodiny je žákům zakázáno používat mobilní telefony a přenosné počítače k činnostem
nesouvisejícím s výukou a mít zapnuty jakékoliv zvuky.
Žáci mají v době vyučovací hodiny vypnutý mobilní telefon a nepoužívají ho ani jako kalkulačku, stopky,
hodinky, pokud jim to vyučující nedovolí.
Žákům je ve škole povoleno fotografovat a pořizovat audio nebo video záznamy pouze se souhlasem
pedagogického pracovníka.
Uvolňování a omlouvání žáků z vyučování
Při absenci žáka je nutno nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku absence informovat třídního učitele
osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka. Pozdější snahy o dodatečnou omluvu jsou
v rozporu se školním řádem, a tedy nepřípustné. Po opětovném nástupu do školy žák ihned předloží
omluvenku v žákovské knížce třídnímu učiteli. Po tomto termínu mohou být zameškané hodiny považovány za
neomluvené. Omluvenku „rodinné důvody“ je nutné specifikovat, lékařské vyšetření není důvodem
k celodenní absenci žáka.
Třídní učitel omlouvá předem známou absenci na tři dny, při delší absenci je nutno písemně požádat ředitele
školy (formulář dostane žák od třídního učitele).
Úrazy, které se žákovi stanou ve škole nebo na školní akci, ihned ohlásí vyučujícímu nebo učiteli konajícímu
dozor.
Pracovní sešity
Žákům ve výuce i při domácí přípravě do řady předmětů (zejména M, Čj, cizí jazyky) pomáhají pracovní sešity.
Hromadná objednávka přes školu žákům zajišťuje dodání těchto pomůcek najednou a přímo do třídy.
Zákonný zástupce souhlasí s tím, aby škola jeho dítěti zajistila nákup pracovních sešitů do výuky dle požadavků
předmětových komisí. Částku za pracovní sešity uhradí do konce měsíce září dle bližších pokynů k platbě,
které od školy obdrží vždy na začátku školního roku.
Recyklohraní
Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní, sbíráme drobné elektrozařízení, vybité baterie, tonery a
cartridge. V těchto aktivitách se chystáme pokračovat i ve školním roce 2020/2021. Všechny sběrné nádoby
k tomu určené jsou umístěny v prostorách školy. Budeme velmi rádi, když nás budete i nadále podporovat.
Povinnosti zákonných zástupců
Povinností zákonného zástupce žáka je seznámit se se školním řádem. Školní řád je v tištěné podobě
k dispozici v budově školy nebo vzdáleným přístupem z webových stránek školy.
Zákonný zástupce žáka potvrdí svým podpisem na přiložené návratce přečtení tohoto informačního letáku a
Školního řádu.

