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INFORMAČNÍ LIST 2018/2019
Č. j.: A/0613/2018

Vážení rodiče, spolupracovníci a přátelé školy,
zdravíme Vás ve školním roce 2018/19. Seznamte se prosím s důležitými informacemi.
DŮLEŽITÉ KONTAKTY:
 Ředitel školy: Jiří VONEŠ, skola@zsgutova.cz, tel.: 2740219/21
 Statutární zástupkyně ředitele a výchovná poradkyně: Marie ZAJDLOVÁ,
marie.zajdlova@zsgutova.cz, tel. 274021923
 Zástupce ředitele: Martin CHOCENSKÝ, martin.chocensky@zsgutova.cz, tel. 274021924
 Vedoucí vychovatelka: Alica JANDOVÁ, alica.jandova@zsgutova.cz, tel. 274021927
 Vedoucí ekonomického úseku: Lucie VINAŘOVÁ, lucie-vinarova@zsgutova.cz, tel. 274021926
 Hospodářka školy: Jarmila MOJŽÍŠOVÁ, jarmila.mojzisova@zsgutova.cz, tel. 274021920
Přehled pedagogických zaměstnanců školy naleznete na www.zsgutova.cz v sekci kontakty.
Doporučujeme spojovat se vyučujícími především prostřednictvím e-mailových adres.
Číslo účtu školy: 2000746389/0800
Příspěvková organizace ŠKOLNÍ JÍDELNA: vedoucí Jiří PŠENČÍK, e-mail: gutova@sjp10.cz,
gutova@sjp10.cz, tel.: 274813923, mobil: 774 450 023
Organizace není součástí ZŠ Gutova

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/ 2019
 Období školního vyučování ve školním roce začne v pondělí 3. 9. 2018.
 Státní svátek: pátek 28. 9. 2018, škola uzavřena
 ŘEDITELSKÉ VOLNO (volby do obecních zastupitelstev): pátek 5. 10. 2018 (škola uzavřena).
 Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ I a VÁNOČNÍ JARMARK: středa 12. 12. 2018
 Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. 12. 2018 a skončí ve středu 2. 1.
2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
 Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 31. 1. 2019.
 Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. 2. 2019.
 Jarní prázdniny pro Prahu 6 -10 stanoveny na: 18. - 24. 2. 2019.
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ II: středa 20. 3. 2019
 ZÁPIS DO 1. TŘÍD: 2. a 3. 4. 2019 (14.00 – 18.00 hod.)
 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. 4. a pátek (svátek) 19. 4. 2019 škola uzavřena).
 Státní svátek: Velikonoční pondělí 22. 4. 2019 (škola uzavřena)
 Státní svátek: středa 1. 5. 2019 (škola uzavřena).
 Státní svátek: středa 8. 5. 2019 (škola uzavřena).
 Mezinárodní šetření výsledků žáků (ČŠI – TIMMIS) – jaro 2019 – bude upřesněno
 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA DO 6. ROČNÍKU – rozšířená výuka matematiky RVM: středa 5. 6.
2019; omezení výuky na 2. stupni.
 Školní vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. 6. 2019.
 Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. 6. 2019 do neděle 1. 9. 2019.
 Období školního vyučování ve školním roce 2019/20 začne v pondělí 2. 9. 2019

HLAVNÍ PEDAGOGICKÉ RADY: 3. 9. 2018; 14. 11. 2018; 23. 1. 2019; 10. 4. 2019; 19. 6. 2019,
TŘÍDNÍ SCHŮZKY A KONZULTACE: 3. 9. 2018 pondělí – jen 1. třídy;
12. 9. 2018 středa - jen 2. - 9. třídy;
21. 11. 2018 středa;
24. 4. 2019 středa;
Další informace o prospěchu a chování získají zákonní zástupci žáků sjednáním individuálních
konzultací s příslušnými učiteli. Doporučujeme realizovat konzultace zejména v lednu a květnu 2019.
NOVINKY A ZMĚNY:
o Na školu nastoupili noví učitelé: Stanislava MOTALOVÁ, Anna NOVOTNÁ, Markéta
KOCIÁNOVÁ (všechny na 1. stupeň), Vlastimil BRYNYCH (2. stupeň).
o Úřad MČ Praha 10 zjišťuje zájem rodičů přihlásit žáka na příměstský tábor v době konání
ředitelského volna (5. 10. - volby). Určeno žákům všech základních škol v Praze 10. Poplatek 100
Kč. Zájemci se hlásí třídním učitelům. Služba bude realizována při dostatečném počtu zájemců.
o Od října 2018 budou opět obnoveny výjezdy na školu v přírodě do Horského hotelu v Krkonoších.
Budeme dále informovat.
o Od září do listopadu pokračujeme v realizaci oslav k výročí vzniku ČR. Realizujeme projekt
„Republika“ (sázení stromu svobody, zaměření na symboly české státnosti, živý obraz).
Vyvrcholení k 28. 10. 2018. Budeme dále informovat.
o Pokračování projektu Šablony a příprava 2. řady tohoto projektu. (Podpora prohlubování odborné
kvalifikace vzhledem k užívání moderních metod výuky. Zaměření vzdělávání v oblastech: rozvoj
čtenářské, matematické a jazykové gramotnosti).
o Pokračování v podpoře Inkluze a Prevence.
DALŠÍ INFORMACE:
NÁVŠTĚVY RODIČŮ VE ŠKOLE - žádáme, aby rodiče přicházeli do školy k jednání až po
předchozím dojednání termínu schůzky. Neohlášenou návštěvu může zaměstnanec odmítnout. Termín
schůzky sjednávejte nejlépe e-mailem. Zaměstnanec se pak může věnovat pouze Vám. Toto
upozornění se týká i návštěv ráno před zahájením vyučování. Děkujeme.
OMLUVY ŽÁKŮ Z VYUČOVÁNÍ: informaci o nepřítomnosti žáka podávejte prosím IHNED na
elektronické adrese TU nebo telefonicky hospodářce školy, nejpozději však do 3 dnů. Po skončení
absence předložte TU bezodkladně písemnou omluvu včetně zdůvodnění nepřítomnosti (pouhou
formulaci „rodinné důvody“ přijmout nelze). Zejména u starších žáků doporučujeme ověřovat, zda
Vaše dítě po skončení absence do školy nastoupilo. Nebezpečí záškoláctví je reálné.
UVOLŇOVÁNÍ Z VYUČOVÁNÍ na více dnů. Při uvolnění z vyučování z důvodů, o nichž víte
předem, požádejte s dostatečným předstihem třídního učitele (TU) - absence max. 5 pracovních dnů
nebo jeho prostřednictvím ředitele (absence nad 5 dnů).
UVOLŇOVÁNÍ Z VÝUKY PŘEDMĚTU – Lze využít 2 typy žádosti o „uvolnění“ žáka
z vyučování: z Tělesné výchovy (pouze ze zdravotních důvodů), z jiného předmětu (závažné důvody).
Formuláře na www.zsgutova.cz.
PŘIPOMENUTÍ: Odchody žáků ze školy. Žáky 1. ročníku předává učitel určeným osobám vždy. Po
skončení vyučování žáků 2. – 9. ročníku přivádí tyto vyučující do šaten, ale rodičům je nepředává.
Tito žáci odcházejí ze školy sami.
DOPORUČUJEME periodicky sledovat webové stránky školy. Aktuální informace uvádíme v sekci
novinky. Informace pro rodiče žáků 1. stupně naleznete i v žákovské knížce. Rodičům žáků 2. stupně
je určen elektronický informační systém Komens.
BEZPEČNOST ŽÁKŮ: K běžné komunikaci využívá škola telefonické a e-mailové kontakty.
Žádáme rodiče o sdělení všech telefonických kontaktů. Žádáme o zajištění trvalé funkčnosti
sdělených tel. čísel. Zejména při úrazu či nevolnosti žáka musí škola navázat spojení s rodiči okamžitě.
Děkujeme předem za Váš zájem a podporu školy.
Přejeme Vám a Vašim dětem příjemný a úspěšný školní rok!
Zaměstnanci ZŠ Gutova

