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Školní rok 2009/2010

Ředitelka školy: ...............................................................Mgr. Alena Vaňousová
Zástupkyně ředitelky: ...........................................................Mgr. Hana Pilařová
Vedoucí školní jídelny: .............................................................Růžena Kouklová
Vychovatelka ŠD: ...................................................................Jaroslava Pachlová

Škola a její vzdělávací programy

Základní škola ve Stráži je úplná základní 
škola  s  1.  –  9.  postupným  ročníkem. 
V letošním školním roce budou spojeny 
II. a III. třída, IV. a V. třída.

Náš školní  vzdělávací  program „Škola  - 
naše loďka pro plavbu oceánem života“ 
zahajuje  třetí  školní  rok  své  existence. 
Bude podle něj vyučováno v 1., 2., 3., 6., 
7. a 8. ročníku.
Ve  zbývajících  třídách  probíhá  výuka 
podle  dokumentu  „Základní  škola“, 
čj. 16 847/96-2.

Usilujeme o to, aby naši žáci …

• byli slušní 
• byli  samostatní  ve  svém rozhodování 

i v jednání
• dokázali spolupracovat a komunikovat 

při  plnění  společného  úkolu  a  to 
nejen v rámci třídy

• byli  zodpovědní  za  své  činy  i  za 
výsledky své práce

• respektovali  a  dodržovali  stanovená 
pravidla

• uměli vyjádřit jasně a srozumitelně své 
myšlenky a názory

• dodržovali pravidla diskuse
• argumentovali a obhajovali své názory 

vhodnými prostředky
• uměli naslouchat druhým

Třídy a učitelé:

I. Mgr. Jana Mráziková VI. Mgr. Ludmila Sinkulová
II. + III. Mgr. Vlasta Baníková VII. Renata Kozlerová
IV. + V. Mgr. Hana Navrátilová VIII. Mgr. Petr Bártík

IX. Mgr. Pavla Nováková
Bez třídnictví: Marcela Zouharová
Asistentky: Marie Kortanová, Alena Masaříková, Irena Stuchlíková
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Školní jídelna

Kromě obědů nabízí školní 
jídelna v době velké přestávky 
také svačiny.

Cena oběda pro
• žáky:

• 7 – 10 let 19,-
• 11 – 14 let 21,-
• 15 a více 22,-

• cizí strávníky: 60,-
Cena svačiny pro

• žáky: 10,-

Volitelné předměty

Na konci každého školního roku 
nabízíme žákům 6. – 9. ročníku 
na výběr z cca deseti volitelných 
předmětů.  Letos  budou  na 
základě  projeveného  zájmu 
otevřeny:  Anglický  jazyk, 
Digitální  fotografie  a  video, 
Komunikace,  Dramatická 
výchova, Šikovné ruce, Dopravní 
výchova,  Dějepisný  seminář, 
Příprava pokrmů.

Školní družina: 

Provoz školní družiny:
• ranní družina 6:30 – 7:45 

(příchod do družiny nejpozději v 7:15)
• odpolední družina 11:35 – 15:30 

(v pátek do 15:00)
Kapacita  školní  družiny  je  32  žáků.  Přednostně 
jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku.

Měsíční poplatek za školní družinu je 50 Kč. Platby 
jsou čtvrtletní nebo měsíční (podle dohody).

Časový plán   vyučovacích   hodin:  

0. hod. 7:00 – 7:45 5. 11:45 – 12:30
1. 7:55 – 8:40 6. 12:35 – 13:20
2. 8:50 – 9:35 7. 14:10 – 14:55
3. 9:55 – 10:40 8. 15:05 – 15:50
4. 10:50 – 11:35 9. 16:00 – 16:45

V době volných hodin mají žáci možnost pobývat 
ve studovně.

Třídní schůzky, konzultační dny

17. 9. 2009 17:00 Plenární schůze SRPDŠ

26. 11. 2009 Třídní schůzky jednotlivých tříd

v průběhu II. pol. třídní  schůzky  jednotlivých  tříd  –  datum  a  čas  stanoví  TU  po 
dohodě

do 7. 5.  s ostatním TU tak, aby se vždy konala max. jedna třídní schůzka 

15. 4. 2010 16:00 – 18:00 Konzultační den

Schůzka  s třídním  učitelem  nebo  s příslušným  vyučujícím  je  možná  kdykoliv  po 
předchozí  domluvě  s podmínkou,  že  schůzka  nebude  zasahovat  do  doby,  kdy  má 
vyučující hodinu nebo kdy vykonává dohled nad žáky.
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Organizace školního roku

Zahájení: úterý 1. září. 2009

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009

Vánoční prázdniny: středa  23.  prosince  2009  až pátek  1.  ledna  2010, 
vyučování začne v pondělí 4. ledna

Konec I. pololetí ve čtvrtek 28. ledna 2010

Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2010

Jarní prázdniny: 1. - 7. března 2010 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2010 

Konec II. pololetí ve středu 30. června 2010

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července  až úterý 31. srpna 2010

Školní web

Webové  stránky  naší  školy  najdete  na 
adrese  www.zsstraz.cz.  Kromě 
informací  o  aktuálním  dění  ve  škole, 
které jsou přístupné všem návštěvníkům 
webu, přináší i informace pro přihlášené 
uživatele.  Od  poloviny  minulého 
školního  roku  existuje  totiž  možnost 
registrace pro všechny zájemce. 
Zejména  pro  žáky  a  jejich  rodiče  jsou 
určeny  některé  z informací,  které  se 
zobrazí až po přihlášení.
Nově  se  můžete  dozvědět,  co  se  děje 
v některých  vyučovacích  hodinách, 
najdete  nápady  a  cvičení  pro  domácí 
opakování,  zadání  domácích  úkolů  a 

podobně.  Existuje  i  fórum  pro 
„doučování“  matematiky.  Děti  mohou 
získávat  potřebné  informace  ze  školy 
například i během nemoci. 
Tato  část  stránek  se  bude  postupně 
rozvíjet  a  doplňovat  podle  potřeb 
jednotlivých tříd a vyučujících.
Přihlášení  uživatelé  také mohou zasílat 
soukromé vzkazy ostatním uživatelům.
Registrovaní  čtenáři  mají  dále  možnost 
podílet  se  na  tvorbě  obsahu  stránek, 
prostřednictvím  psaní  vlastních  článků. 
Pohled  dětí  i  jejich  rodičů  na  dění  ve 
škole  je  vítán  a  je  také  naší  zpětnou 
vazbou. 

Plánované akce pro školní rok 2009/2010

Drakiáda, Kolečkiáda, Strašidelný rej, Den otevřených dveří, Vánoční zpívání, Rodinný 
víceboj a celá řada soutěží,  včetně celoroční školní  soutěže jednotlivců „O strážský 
peníz“.
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Nabídka kroužků ve školním roce 2009/2010

Kroužek bude otevřen, pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců.

Sportovní gymnastika Alena Masaříková
Kytara Petr Bártík
Sportovní hry Petr Bártík
Klub stolních her Jaroslava Pachlová
Klub malých debrujárů Jaroslava Pachlová
Míčové hry Ludmila Sinkulová nebo Alena Vaňousová
Taneční kroužek Irena Stuchlíková
Výtvarný kroužek Vlasta Baníková
Kalanetika Vlasta Baníková
Aerobik Jiřina Tvrzická
Zdravotní Tv Alena Vaňousová
Šachy Aleš Jakl

Možnost návštěvy obecní knihovny

Ve školním roce  mají  všichni  žáci  školy  možnost  výpůjček  knih  z obecní  knihovny. 
Knihovna pro ně bude otevřena každý čtvrtek v době velké přestávky.

Složení výboru SRPDŠ

Předsedkyně Jitka Ježková
Pokladník Růžena Kouklová
I. tř. Daniela Petřivalská VI. tř. Alena Masaříková
II. tř. Jitka Ježková VII. tř. Jiřina Svobodová
III. tř. Vladimíra Pintová VIII. tř. Iveta Bubnová
IV. tř. Jana Pichová IX. tř. Eva Lapská
V. tř. Martina Ludvíková

Složení školské rady

Školská rada při ZŠ Stráž má tři členy. 
Za rodiče: Jitka Jirásková
Za školu: Pavla Nováková
Za městys: Eva Kosová

Vzhledem k odstěhování paní Jitky Jiráskové, bude třeba provést dovolbu třetího člena 
rady (za rodiče). 
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