
 

Školní rok 2020/21 

 
Základní škola Nový Hrozenkov, okres Vsetín 

Nový Hrozenkov 437, PSČ 756 04 

www.zsnovyhrozenkov.cz 
 
 

IČO: 45211744 
Číslo účtu: 1772397399/0800 
ID datové schránky: rrmyf75 

Počet žáků: 199 
 

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 
kinclova@zsnovyhrozenkov.cz 

 
Účetní školy: Marie Orságová 

tel. 571 451 529, mobil 604 272 529 
 

Školník: Martin Šulák 
tel. 604 273 050 

 
Vedoucí školní jídelny: Jana Měrková 

jmerkova@seznam.cz 

tel. 571 420 810, mobil 739 305 118 
 

Výchovný poradce (VP): Mgr. Lenka Dujková              
dujkova@zsnovyhrozenkov.cz  

 

Metodik prevence (MP): Mgr. Oldřich Pavelka 
pavelka@zsnovyhrozenkov.cz 

 
Konzultace VP a MP: úterý 13.30 – 14.30 

 

TŘÍDY A UČITELÉ 2020/21 
 

 
I. třída Mgr. Zdeňka Koňaříková  
konarikova@zsnovyhrozenkov.cz 
       
II. třída Mgr. Petra Švecová  
svecova@zsnovyhrozenkov.cz 
 
III.A třída Mgr. Ivana Kašparová 
kasparova@zsnovyhrozenkov.cz 
 
III.B třída Mgr. Danuše Šťastná 
stastna@zsnovyhrozenkov.cz 
 
IV. třída Mgr. Marie Šuláková  
sulakova@zsnovyhrozenkov.cz 
 
V. třída Mgr. Magda Slováčková   
slovackova@zsnovyhrozenkov.cz 
 
VI. třída Mgr. Vladimír Vičík 
vicik@zsnovyhrozenkov.cz 
 
VII. třída Mgr. Oldřich Pavelka 
pavelka@zsnovyhrozenkov.cz 
 
VIII. třída Mgr. Hana Tydlačková 
tydlackova@zsnovyhrozenkov.cz 
 
IX.A třída Mgr. Petr Malina 
malina@zsnovyhrozenkov.cz 
 
IX.B třída Mgr. Petra Schildbergerová 
schildbergerova@zsnovyhrozenkov.cz 
 
Mgr. Vladimíra Štelclová  stelclova@zsnovyhrozenkov.cz 

Mgr. Martina Vaculíková  vaculikova@zsnovyhrozenkov.cz 

Mgr. Vendula Hromadová hromadova@zsnovcyhrozenkov.cz 

BcA. Monika Bednaříková bednarikova@zsnovyhrozenkov.cz 

Dis. Dominik Zdráhal  zdrahal@zsnovyhrozenkov.cz 

 
ASISTENTI PEDAGOGA  
 

Gabriela Černá, Jana Koňaříková, Kateřina Orságová 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 

 

Podzimní prázdniny od 29. října do 30. října 2020.  

Vánoční prázdniny od 23. prosince 2020 a skončí 

v neděli 3. ledna 2021.  

Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno 

ve čtvrtek 28. ledna 2021. 

Jednodenní pololetní prázdniny 29. ledna 2021. 

Jarní prázdniny od pondělí 8. března do neděle 

14. března 2021.    

Velikonoční prázdniny: ve čtvrtek 1. dubna 2021. 

Pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem. 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude 

ukončeno ve středu 30. června 2021. 

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 

2021 do úterý 31. srpna 2021. 

Období školního vyučování ve školním roce 

2021/2022 začne ve středu 1. září 2021. 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY  
 

 čtvrtek 17. září 2020  
 úterý 24. listopadu 2020 

 čtvrtek 6. května 2021  
 čtvrtek 10. června 2021 

 

http://www.zsnovyhrozenkov.cz/
mailto:vaculikova@zsnovyhrozenkov.cz
mailto:zdrahal@zsnovyhrozenkov.cz


PROVOZ ŠKOLY 
 

 Škola je otevřena od 6.45 do 17.00 hod. 

 Vstup do školy pouze pro žáky 

 Návštěvy se předem telefonicky nahlásí 

 Dodržujte hygienické pokyny  

 Výuka začíná v 7.30 hod. 

 Délka vyučovací hodiny 45 minut 

 Délka přestávek 10 minut 

 Velká přestávka 9.10 – 9.30 hod. 

 Odpolední přestávka 30 minut 

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 
 
ZUŠ Karolinka: žesťové nástroje, kytara, výtvarná 
přípravka pro nejmenší.  
Florbal ml. žáci, Čtenářský klub, Klub deskových her, Klub 
demokratického myšlení. 
Folklorní kroužky Vranečka a Drobotina  
 
AKCE 
 
Projekt Ovoce do škol a Mléko do škol 
Spolupráce s knihovnou Nový Hrozenkov 
Návštěvy výstav v památníku A. Strnadela  
Plavecká škola od 15. ledna do 16. dubna 2021 
pro II. a III. třídu 
Lyžařský výcvikový kurz 1. ročník 
Lyžařský výcvikový kurz 7.- 8. ročník 
Cyklovýlety a turistika v regionu 

 

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: 25 Kč / Plné 53 Kč 
 11-14 let: 27 Kč / Plné 55 Kč 
 15 a více let: 29 Kč / Plné 58 Kč 

 
Cena obědu pro cizí strávníky 58 Kč. 
 
Odhlašování: telefonicky, e-mailem. Oběd do jídlonosiče 
pouze první den nemoci žáka.  

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

Vychovatelky: Alena Čecháková, Mgr. Marie Šuláková 
   
Dítě je přijato do školní družiny na základě zápisového 
lístku – tím je docházka povinná. Přednostně jsou přijímáni 
žáci z nižších ročníků do naplnění kapacity 55 dětí. Odchod 
z družiny se řídí zapsaným časem na zápisovém lístku. 
Dřívější odchod pouze písemným vzkazem s podpisem. 
 
Platba 700 Kč (po-pá  11.10 – 15.45 hod.), lze pololetně. 
 

ROZÍNA DĚTEM – spolek rodičů 
 

V roce 2019 jsme uspořádali Rozloučení s létem 
u Myslivecké chaty, Tradiční Pochod broučků a mohli jste 
nás i potkat na Hodovém Jarmarku. Přispěli jsme na balíčky 
pro prvňáčky a mikulášské balíčky nebo na dárky pro 
deváťáky. 
Připravujeme tradiční Pochod broučků, jen na jiném místě, 
než u základní školy, z důvodu probíhající rekonstrukce. Děti 
určitě nepřijdou ani o mikulášské balíčky a plánujeme, že 
škole přispějeme na dohodnuté kulturní akce. Jako každý 
školní rok, tak i letos, bychom vás tímto rádi poprosili o 
tradiční příspěvek do ROZÍNY ve výši 100 Kč, který 
vybereme prostřednictvím třídních učitelů do 31. 10. 2020. 
Děkujeme za vaši přízeň v uplynulém roce a těšíme se na 
další setkání. Za celý tým děkuje Kateřina Ordyniecová 
kordyn@centrum.cz 
 

SBÍRÁME A RECYKLUJEME 
 
Sběr starého papíru (karton NE) – výtěžek pro třídu 
Sbírejme PET víčka pro Jirku – charitativní akce 
Sběr baterií, tonerů a drobné elektroniky – sběrné nádoby 

 

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ 
 
V případě nemoci omluvit do tří dnů telefonicky, mailem. 
Po návratu do školy předložit písemnou omluvenku v ŽK. 
 
Žák smí opustit školu během dne pouze v doprovodu 
zákonného zástupce nebo po předložení písemné 
omluvenky v ŽK s informací: datum, čas odchodu, přebírám 
odpovědnost, podpis rodiče. 
 
Předem známá nepřítomnost a uvolnění žáka na dobu delší 
než 3 dny – tiskopis na webu školy v části 
Rodiče/formuláře a žádosti. 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 

Dodržujte pokyny vyvěšené ve vstupu do školy.  

Vstup do školy povolen pouze žákům.  

Neposílejte žáky do školy s příznaky jakékoli nemoci nebo 
se zvýšenou teplotou. Konzultujte s lékařem. 

Po vstupu do školy se žáci přezují a před vstupem do třídy 
si umyjí ruce na WC mýdlem, před vstupem do třídy použijí 
připravený desinfekční gel na ruce. 

V případě výskytu projevů infekčního onemocnění nebude 
žák s těmito projevy vpuštěn do školy, nebo bude umístěn 
do izolační místnosti, kde vyčká na převzetí rodičem. 

Návštěvy pouze po telefonické domluvě. 

Od 10. 9. platí nařízení ministerstva zdravotnictví - 
povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách 
budov. Žádáme rodiče, aby vybavili žáky 2 ks roušek. 
Roušky jsou povinné od vstupu do šaten, při pohybu po 
chodbách a WC. 

Pokyny Krajské hygienické stanice ve Zlíně – omezit 
organizaci akcí, kdy dochází k nadbytečnému kontaktu 
mezi žáky 1. a 2.stupně, abychom v případě karantény 
omezili chod školy co nejméně. 

 

REKONSTRUKCE ŠKOLY 
 
V červenci zahájeny bourací práce a vyměněna starých 
oken, naistalována vzduchotechnika s rekuperací vzduchu, 
opraveny vnitřní prostory tříd a kompletně vymalovány. 
V budově školy vznikly dvě nové plynové kotelny. 
Od 16. 9. byly uvolněny všechny vnitřní prostory školy. 
Stavební práce pokračují na fasádě školy. Pokračuje 
zateplení, změny dozná vstup do školy i fasáda. Významně 
se mění také bytový dům školy a suterén vzpírárny. 
Projekt Energetických úspor realizuje TESP Contract s.r.o. 
 
Pokračuje výstavba nové sportovní haly. Vnitřní rozměry 
splňují parametry pro basketbal (29 x16m), tenis, volejbal 
aj. Součástí haly bude tribuna a lezecká stěna s výškou od 
5 do 11 m. Sportovní litá PUR podlaha s lajnovaním. Během 
podzimu firma plánuje dokončit zastřešení haly. 
Realizuje TM Stav spol. s r.o.   
 
Dbejte prosím zvýšené bezpečnosti v okolí stavby. 
Využívejte pro parkování prostory v centru obce a pokud 
možno nezajíždějte ke škole a mateřské školce.  

mailto:kordyn@centrum.cz

