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Vážení rodiče, spolupracovníci a přátelé školy,
zdravíme Vás ve školním roce 2019/20. 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 jmen pedagogických zaměstnanců školy naleznete na www.zsgutova.cz/Kontakty.
Doporučujeme spojovat se vyučujícími především prostřednictvím e-mailových adres.
Číslo účtu školy: 2000746389/0800;

Číslo datové schránky: sd3ybhx

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 2019/2020 A HLAVNÍ AKCE ROKU
Informace o organizaci školního roku 2019/2020 – základní údaje
 Období školního vyučování ve školním roce začne v pondělí 2. 9. 2019.
 Splatnost úplaty za ŠD 1. - 3. ročník: 6. 9. 2019
 Adaptační kurs - 6. ročník 23. – 27. 9. 2019
 Státní svátek: pondělí 28. 10. 2019, škola uzavřena
 Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. 10. a středu 30. 10. 2019
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ č. 1: středa 11. 12. 2019
 Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. 12. 2019 a skončí v pátek 3. 1. 2020.
 Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
 Zahájení potvrzování přihlášek (na SŠ) v základní škole: 13. 1. 2020 (do 14. 2.)
 Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. 1. 2020.
 Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. 1. 2020.
 Splatnost úplaty za školní družinu – 2. pololetí.: 20. 2. 2020
 Jarní prázdniny pro Prahu 6 -10: 24. 2. – 1. 3. 2020.
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ č. 2: středa 25. 3. 2020
 ZÁPIS DO 1. TŘÍD: 1. 4. a 2. 4. 2020 (14.00 – 18.00 hod.) bude upřesněno
 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. 4. a pátek (svátek) 10. 4. 2020 (škola uzavřena).
 Státní svátek: Velikonoční pondělí 13. 4. 2020 (škola uzavřena)
 Státní svátek: pátek 1. 5. 2019 (škola uzavřena).
 Státní svátek: pátek 8. 5. 2019 (škola uzavřena).
 Přijímací zkouška do 6. ročníku – rozšířená výuka matematiky; úterý 26. 5. 2020; omezení výuky.
 Schůzka s rodiči budoucích 1. tříd: 16. 6. 2020
 Slavnostní loučení s žáky 9. tříd: 29. 6. 2020
 Školní vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. 6. 2020.
 Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. 7. 2020 do pondělí 31. 8. 2020.
 Období školního vyučování ve školním roce 2020/21 začne v úterý 1. 9. 2020.

PEDAGOGICKÉ RADY k hodnocení prospěchu a chování žáků:
13. 11. 2019; 22. 1. 2020; 15. 4. 2020; 22. 6. 2019,
TŘÍDNÍ SCHŮZKY A KONZULTACE:;
2. 9. 2019 pondělí – jen 1. třídy
20. 11. 2019 středa;
11. 9. 2019 středa - jen 2. - 9. třídy;
22. 4. 2020 středa;
Další informace o prospěchu a chování získají zákonní zástupci žáků po sjednání individuálních konzultací
s příslušnými učiteli. Doporučujeme realizovat konzultace zejména v lednu a květnu 2020.

NOVINKY A ZMĚNY:
o
o
o
o
o
o
o
o

Na školu nastoupili noví učitelé: Zuzana FIALOVÁ (na 1. stupeň), Lenka CHEJNOVSKÁ, Daniela
ZELENOHORSKÁ, Petr KREJČÍ (2. stupeň) a vychovatelka ŠD Petra KŘÍŽOVÁ.
Realizujeme celoroční projekt s využitím průřezového tématu švp MEDIÁLNÍ VÝCHOVA, CÍL: kritické
vnímání mediálních sdělení, OBLAST: životní prostředí,
Připravujeme tvůrčí soutěž o vytvoření školní vlajky. (ve spolupráci s žákovskou GUTOVSKOU
RADOU)
Zvýšení počtu ASISTENTŮ PEDAGOGA ve škole – 6 pedagogů. Vyšší rozsah pedagogické intervence –
dříve 50 žáků, nyní již pro 70.
Pokračování projektu Šablony. Realizace 2. řady tohoto projektu. (Podpora prohlubování odborné
kvalifikace vzhledem k užívání moderních metod výuky. Zaměření vzdělávání v oblastech: rozvoj
čtenářské, matematické a jazykové gramotnosti).
Pokračování v podpoře Inkluze a Prevence.
Pro žáky prvních tříd jsme instalovali nové šatní skříňky na chodbě přímo u učeben.
Školní řád a Řád školní družiny byly aktualizovány. Dokumenty jsou na stránkách školy/Soubory ke
stažení

DALŠÍ INFORMACE:
Školní družina - NOVINKA:
Červená kabina ve vestibulu je určena k soukromí při oznámení ochodu žáka do šatny. Vychovatelka
si může v odůvodněných případech vyžádat ověření vaší totožnosti nebo nechat sdělit kód žáka.
Chráníme bezpečnost vašich dětí (na jaře 2019 se neoprávněná osoba pokusila odvést dítě z jedné ze
škol v Praze 10)
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 bezodkladně
na elektronické adrese TU nebo telefonicky hospodářce školy. Omluvu v žákovské knížce/Komens
předložte po skončení absence – v den příchodu žáka do školy. Zejména u starších žáků doporučujeme
též ověřovat, zda Vaše dítě po skončení absence do školy nastoupilo. Nebezpečí záškoláctví je reálné.
UVOLŇOVÁNÍ Z VYUČOVÁNÍ a UVOLŇOVÁNÍ Z VÝUKY PŘEDMĚTU – příslušné
formuláře žádostí naleznete na stránkách školy. Pozor – u předmětu tělesná výchova lze žádat o
uvolnění žáka jen ze zdravotních důvodů; nejméně na jedno pololetí.
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 podávání informací využívá škola ty telefonické a e-mailové kontakty,
které jste nám předali. Žádáme Vás o sdělení všech kontaktů a o zajištění trvalé funkčnosti
sdělených tel. čísel. Zejména při úrazu či nevolnosti žáka může mít absence spojení s rodičem
nežádoucí důsledky.
Děkujeme předem za Váš zájem a podporu školy.
Přejeme Vám a Vašim dětem příjemný a úspěšný školní rok!
zaměstnanci ZŠ Gutova

