
 Organizace  školního roku 2018/2019 

 

Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace 

 

Seznam pracovníků: 

 

Vedení školy: 

Mgr. Zuzana Šimková – ředitelka školy 

Mgr. Miroslava Prchalová – zástupce ředitelky školy, školní logoped 

Mgr. Kateřina Vejsadová – výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů 

Jaroslava Kodysová – vedoucí vychovatelka 

 

Ekonomický úsek: 

Bc Markéta Hrušková 

Bc. Eva Opatrná  

 

Základní škola speciální – pedagogové: 

 

třída třídní učitelka další pedagogové ve třídě 

I. třída  

(1.,2. r.) 

Mgr. Veronika Petřivá 

 

Ilona Křikavová – vychovatelka 

Michaela Šedová – asistentka pedagoga 

II. třída Bc. Andrea Catt Bc. Radka Piskačová – vychovatelka  

Monika Vyskočilová – asistent pedagoga 

III. třída 

(1., 2.,3.,4., 5., 7. r.) 

Mgr. Kateřina Havlíková Kateřina Caklová – vychovatelka 

Radka Truplová – asistentka pedagoga 

IV. třída 

(1.,2.,4. r.) 

Mgr. Jitka Suchánková Jaroslava Kodysová – vychovatelka  

Josefína Pytlíková – Valová – asist. ped. 

V. třída  
(1.,2.,.,4., 5., 6. r.) 

Mgr. Helena Belatková  

 

Soňa Konečná – vychovatelka 

Bc. Eva Matoušková – asistentka pedagoga 

VI. třída 

(1.,3.,5.,6.,8.,9. r.) 

Mgr. Kateřina Vejsadová Lucie Dušáková – vychovatelka  

Šárka Hughes – asistentka pedagoga 

VII. třída 

(4.,6.,7.,9.,10. r.) 

Mgr. Petra Karolína Coufalová Pavla Rathsamová – vychovatelka 

Václav Šťastný – asistent pedagoga 

VIII. třída 

(5.,6.,7.,8. r.) 

Mgr. Dagmar Zelená Kateřina Valíková – vychovatelka 

Miroslava Kopecká  Štefková – asist. ped. 

IX. třída 

(6.,7.,9.,10. r.) 

Mgr Lenka Džambiková Bc. Josef Křivánek  - vychovatel 

Věra Váňová – asistentka pedagoga 

 

Praktická škola jednoletá, praktická škola dvouletá – pedagogové: 

 

třída PrŠ 1 PrŠ 2 PrŠ 3 

Třídní učitel Mgr. Dagmar Duničková Mgr. Pavla Nováková Mgr. Lenka Rambousková 

Vychovatel Bc. Petra Przeczková Bc. Nikola Křivková Mgr. Petr Štrejbar 

Asistent 

pedagoga 

Blanka Porvažníková Šárka Čiháková Igor Šmelko 

 

Netřídní učitel: Mgr. Marek Mertl, Mgr. Lucie Rybáčková 

Provozní zaměstnanci: Ladislav Zítek, Ilona Sobotková, Eva Novotná, Gerlinda Kovářová. 

 



 

Školní družina: - provoz ŠD denně 6:15 – 15:15                

Jaroslava Kodysová – vedoucí vychovatelka, 

Kateřina Caklová, Kateřina Valíková, Soňa Konečná, Josef Křivánek, Ilona Křikavová, Radka 

Piskačová, Pavla Rathsamová, Lucie Dušáková. 

 

Telefonní čísla do školy: - ředitelna   567 333 644 

                        - učitelé        567 313 294 

                                          - mobil         777 813 879 

 

Organizace školního roku: 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.  

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.  

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.  

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2017 a skončí ve středu 2. ledna 2019. 

Vyučování začne ve čtvrtek  3. ledna 2019. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019. 

Jarní prázdniny připadnou na pondělí 4. března – až pátek 8. března 2019.  

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 1. července do pátku 30. srpna 2019. 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019. 

 

Plenární schůze rodičů:  

  3. 9. 2018  v   8:30 plenární schůze rodičů 

  

Třídní schůzky (v 15:00 hodin):  

13. 11.   2018          15. 1.   2019           16. 4.   2019          11. 6.   2019 

 

Závěrečné zkoušky Praktická škola: 12. a 13. 6. 2019 

 

Stravování:      Ceny obědů: 
 

Žáci od  7 do 10 let                   26,-- Kč/oběd                                    měsíční záloha   572,-- Kč 

         

        od 11 do 14 let                   28,-- Kč/oběd                                    měsíční záloha   616,-- Kč 

 

        nad 15 let                           30,-- Kč/oběd                                    měsíční záloha   660,-- Kč 

 

Zálohy jsou zúčtovány vždy v lednu a červenci a přeplatek bude vrácen na Váš účet. 

Zajišťuje ZŠ T.G. Masaryka, výdej obědů ve školní výdejně ZŠ Březinova 31, Jihlava 11.40-13.30. 

Školní stravování žáků se poskytuje pouze v době jejich pobytu ve škole (§ 122 odst.2 zák. 

č. 561/2004 Sb.), přičemž první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se 

považuje za pobyt ve škole (§ 4 odst.9 vyhl. č. 107/2005 Sb.), od 2. dne a další dny je nutno oběd 

odhlásit. Pokud oběd neodhlásí, bude zaplacena plná cena. 

Odhlášení obědů se provádí vždy do 14.00 hodin den předem. První den nemoci si lze oběd odebrat, 

ne však odhlásit. Následující dny má žák automaticky zablokované odebírání obědů, které musí 

rodič den před nástupem žáka do školy znovu aktivovat telefonicky na č. 734 698 639. 
Úhrady za ŠKOLNÍ DRUŽINU (platí pro žáky ZŠ) 

 



Od 1. září 2012 vybíráme na základě pokynu zřizovatele úhradu za ŠD ve výši 180,- Kč měsíčně, za 

samostatný kroužek pro žáky nechodící do ŠD 45,- Kč měsíčně. 

                       

Nadále platí, že rodiče, kteří pobírají určitý typ dávek: dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na 

živobytí nebo doplatek na bydlení), dávky pro dítě v pěstounské péči, zvýšený příspěvek na dítě, mohou 

ředitelku školy požádat  o prominutí úhrady za ŠD. K žádosti je nutné  d o l o ž i t   potvrzení o pobírání 

sociálního příplatku.      

 

Omlouvání nepřítomnosti: 

Nepřítomnost žáků omlouvají rodiče ústně, telefonicky nebo písemně do tří dnů. 

Po ukončení nepřítomnosti žák předloží třídnímu učiteli písemnou omluvenku. Uvolnění z výuky 

po dobu až 1 týdne povoluje třídní učitel. Uvolnění žáka na dobu delší než 1 týden povoluje na 

základě písemné žádosti rodičů ředitelka školy. Děkujeme, že neposíláte do školy děti nemocné, 

nachlazené, s teplotou, rýmou a kašlem, či jinak zdravotně oslabené. 

Úrazy žáka: 

Žáci jsou pojištěni proti úrazu. Každý úraz či poranění je třeba okamžitě hlásit vyučujícímu nebo 

třídnímu učiteli. 

Ztráty věcí: 

Žáci školy jsou pojištěni proti ztrátám osobních věcí v šatně a ve třídě školy. Každou ztrátu je třeba 

ihned ohlásit, k žádosti o úhradu pojišťovnou je třeba přiložit pokladní blok o koupi věci. 

Výchovný poradce:  

Mgr. Kateřina Vejsadová poskytuje informace rodičům každé úterý od 11.50 do 12.35 v VI. třídě, 

dále po osobní domluvě. 

Školní logoped: 

Mgr. Miroslava Prchalová poskytuje individuální logopedickou péči žákům a poradenskou 

logopedickou pomoc rodičům. 

 

Podávání informací rodičům: 

Denně 7. 45 – 7. 55 a po ukončení vyučování dle domluvy s třídním učitelem.  

 

 

 

Vyučování začíná v 8:00 hodin. Žádáme o včasné příchody do školy a nerušení 

výuky po 8. hodině. Děkujeme všem za zodpovědný přístup. 

 
 

 


