
  

 

 

Školní rok 2017/18 
 

Základní škola Nový Hrozenkov, okres Vsetín 
Nový Hrozenkov 437, PSČ 756 04 

 
IČO: 45211744 
Číslo účtu: 1772397399/0800 
Počet žáků: 200 
Web: www.zsnovyhrozenkov.cz 
ID datové schránky: rrmyf75 
 
Mgr. Igor Haša 
ředitel školy 
tel. 571 423 575, mobil 736 144 855 
hasa@zsnovyhrozenkov.cz 
 
Mgr. Erika Kinclová  
zástupce ředitele školy  
tel. 571 423 575, mobil 730 102 444 
eriska@atlas.cz 
 
Účetní školy: Marie Orságová 
tel. 571 451 529, mobil 604 272 529 
 
Školník: Martin Šulák 
tel. 604 273 050 
 
Vedoucí školní jídelny:  
Bohumila Michalčáková 
bobejo@seznam.cz 
tel. 571 420 810, mobil 739 305 118 
 
Výchovný poradce: Mgr. Lenka Dujková 
  
Metodik prevence: Mgr. Oldřich Pavelka 

 

ŠKOLSKÁ RADA 
 

V průběhu měsíce září proběhne volba 2. zástupce 
pedagogického sboru. Současní členové: 
Mgr. Vladimír Vičík, Věra Zbranková, Pavel Jochec, 
Pavla Stupková, Robert Valíček 

 
TŘÍDNÍ UČITELÉ 2017/18 
 

1. třída  Mgr. Lenka Bartoňová 
bar.lenka@seznam.cz 

2. třída   Mgr. Magda Slováčková  
slovackova.magda@gmail.com 

3. třída  Bc. Marie Čecháková 
cechakova.marie@seznam.cz 

4. třída  Mgr. Soňa Dujková  
sonia.valerie@seznam.cz  

5. třída  Mgr. Josef Jakubkovič  
jakub.kovic@centrum.cz 

6.A třída  Mgr. Petr Malina 
raspberry@post.cz  

6.B třída  Mgr. Petra Schildbergerová 
petraschildbergerova@seznam.cz 

7. třída  Mgr. Vladimír Vičík 
vicik@zsnovyhrozenkov.cz    

8. třída  Mgr. Oldřich Pavelka 
paveold@seznam.cz 

9. třída  Mgr. Hana Tydlačková  
tydlackova@zsnovyhrozenkov.cz 

 
Mgr. Vladimíra Štelclová vstelclova@tiscali.cz 
Mgr. Martina Vaculíková vaculikovarj@seznam.cz 

BcA. Monika Bednaříková monik.rudolfova@seznam.cz  
 

 
Asistenti pedagoga:  
 
Gabriela Černá, Eva Blahová, Ing. Zuzana Kalinová, 
Jana Koňaříková 

   
 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 
 
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října 
a pátek 27. října 2017. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 
23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. 
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018. 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 
31. ledna 2018 výpisem z vysvědčení Jednodenní 
pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 
2018. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne od pondělí 
19. února do neděle 25. února 2018. 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 
29. března a pátek 30. března 2018.  
Vydaní vysvědčení v pátek 29. června 2018. 
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 
2018 do pátku 31. srpna 2018. 
Nový školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 
3. září 2018. 

 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 15.00 – 17.00 h 
 

Úterý 12. září 2017 
Čtvrtek 9. listopadu 2017 
Čtvrtek 18. ledna 2018 
Úterý 10. dubna 2018 
Čtvrtek 14. června 2018  
 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
 

Zápis do 1. třídy proběhne ve středu 18. dubna 2018 
v době od 9.00 h do 12.00 h a od 13.00 do 16.00 h 
S podrobnostmi seznámí rodiče budoucích školáků 
vyučující I.stupně na informační schůzce, která 
proběhne v únoru v MŠ. 
 

PROVOZ ŠKOLY 
 

 Škola je otevřena od 7.00 do 17.00 hod. 
 Vstup po 7.30 h vchodem od parku (zvonek) 
 Výuka začíná v 7.30 hod. 
 Délka vyučovací hodiny 45 minut 
 Délka přestávek 10 minut. 
 Velká přestávka 9.10 – 9.30 hod. 

 

http://www.zsnovyhrozenkov.cz/
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Zájmové kroužky 
 
Spolupráce se ZUŠ Karolinka: žesťové nástroje, 
sborový zpěv, kytara, výtvarná přípravka pro 
nejmenší. Další mimoškolní aktivity: Sborový zpěv, 
Florbal starší žáci, Florbal mladší žáci, Kroužek 
Informatiky, Čtenářský klub, Klub deskových her 
 
Adaptační kurzy pro 6. ročník ve Velkých Karlovicích 
 
Školní výlety a exkurze 
Exkurze do ZOO Lešná a ZOO Olomouc 
Svět techniky Ostrava  

Štramberk zážitkový (pečení, čtyřkolky, 
exkurze do terária, výstup na věž, 
keramická dílna) 
Praha 4 -denní (8. ročník),  

Výlet za historií (8. a 9. ročník) 
 
Netradiční vyučování a soutěže: Sportovní dny, Den 
Země, Pěvecká superstar, Recitační soutěž, 
Matematický klokan, přednášky, Den s Armádou ČR, 
komiksový workshop, besedy se spisovateli, první 
pomoc a pasování prvňáčků - spolupráce s knihovnou 
O pohár rozhlasu – atletická soutěž, Run and Help – 
charitativní akce nebo Hrozenkovský bludišťák – 
soutěžní Den dětí, Den s miláčky – mini ZOO ve škole 
 
Vánoční jarmark a živý betlém, Školní akademie 
 
Projekt Ovoce do škol pro žáky I. stupně bude 
rozšířen o projekt Mléko do škol pro oba stupně 
Projekt 72 hodin – dobrovolnických činností 
Projektové vyučování: Po stopách předků (výuka 
k historii Nového Hrozenkova, výlety po okolí, 
exkurze a projekty v památníku A. Strnadela  
 

Projekt Edison – týdenní poznávání 
lektorů v AJ se studenty z celého 

světa. 
 
 

 
Plavecká škola od II. pololetí pro 2. a 3. třídu 
Lyžařský výcvikový kurz 1.třídy (Skiareál Kyčerka) 
Lyžařský výcvikový kurz II.stupeň (Vranča nebo Kohútka) 

STRAVOVÁNÍ  
 
Výdej obědů :             11.00 - 13.00 hod. 
Výdej do jídlonosičů:  10.45 – 11.10 hod. 

11.40 – 12.00 hod. 
Stravné: 
Do 10 let: 22 Kč / Plné 50 Kč 
11-14 let: 24 Kč / Plné 52 Kč 
15 a více let: 26 Kč / Plné 54 Kč  
Cena obědu pro cizí strávníky 55 Kč. 
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 
Vychovatelky: Alena Čecháková, Bc. Marie Čecháková 

  
Dítě je přijato do školní družiny na základě zápisového 
lístku – tím je docházka povinná. Přednostně jsou přijímáni 
žáci z nižších ročníků do naplnění kapacity obou oddělení. 
Odchod z družiny se řídí zapsaným časem na zápisovém 
lístku. Dřívější odchod pouze písemným vzkazem 
s podpisem. 
 

1. oddělení 700 Kč (po-pá  11.10 – 15.45 hod.) 
2. oddělení 400 Kč (po-pá 11.10 – 13.00 hod.) 

 
ROZINA 

 

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že v souladu s platnou 
legislativou dochází k přepisu občanského sdružení Rozína 
dětem na spolek Rozina. Oficiálně budou tento spolek 
zastupovat: 

 
Kateřina Ordyniecová kordyn@centrum.cz 
Pavla Stupková stupkova.pavla@seznam.cz 
 
Příspěvky a úhrada vstupů do divadla, kina, přednášky, 
nákup vybavení pro volný čas žáků školy. Napište nám své 
připomínky a náměty. 

 

CHARITATIVNÍ PROJEKTY 
 
 
Výtěžek z akce Run and Help činil 21 000 Kč. Výtěžek 
z akce FRZEGUL 6 800 Kč předali zástupci OÚ Halenkov a 
Charity N. Hrozenkov. Realizovali jsme bezbariérovou 
plošina za téměř 170 000 Kč díky nadaci konta Bariéra. 
Děkujeme všem! 

 
 

 

 

 
 

WWW.ZSNOVYHROZENKOV.CZ 
 

Na webových stránkách najdete informace o škole, 
jídelně a družině. Dále kontakty, rozvrh hodin, Školní 
vzdělávací program (ŠVP ZV), Školní řád, Vnitřní řád 
družiny a jídelny, informace o platbách, formuláře a 
žádosti. Můžete sledovat kalendář akcí, články žáků, 
učitelů a fotografie z výuky a aktivit školy. 
 

ŠKOLNÍ ŘÁD A PRAVIDLA HODNOCENÍ 
 
Novinky: žáci během pobytu ve škole nesmí používat 

mobilní telefon ani jinou digitální 
techniku, která není součástí výuky. 
Během výuky musí být mobil vypnutý a 
uschován. Omezení se vztahuje na celou 
dobu pobytu ve škole a během školních 

akcí. Použít telefon smí pouze se souhlasem 
vyučujícího v odůvodněných případech.  
 
Omluvení nepřítomnosti:  v případě nemoci 
předložit do tří dnů písemně v ŽK nebo osobně 
třídnímu učiteli. Jiná nepřítomnost ve škole musí být 
písemně v ŽK nebo osobně předem omluvena. 
 
Žák smí opustit školu během dne: 

a) V doprovodu zákonného zástupce 
b) Po předložení písemné žádosti  v ŽK 

s informací: datum, odchod v 00.0 h, 
přebírám odpovědnost, podpis rodiče 

 

PŘIPRAVOVANÉ REKONSTRUKCE A PLÁNY 
 

 Projekt na novou učebnu Informatiky, která 
vznikne v průběhu školního roku. 

 Zastřešené stání pro jízdní kola. 
 Nové interaktivní tabule na I.stupeň, 

multimediální technika pro učebnu HV a PŘ. 
 Žádost o stavební povolení na novou 

tělocvičnu, čekáme na vhodné dotace. 


