1. ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠKOLY A DŮLEŽITÉ TELEFONY
Sekretariát

e-mail
web

tel.: 220 870 096
mob.: 739 217 847
fax: 222 999 837
sekretariat@zs-stross.cz
www.zs-stross.cz , www.skolaonline.cz

Hlavní budova Stross:
Ředitel školy
Zástupce ředitele

František Rada
Martin Provazník

Sekretariát školy

Dagmar Hamouzová

Ekonomka školky

Hedvika Fiksová

Vedoucí vychovatelka
školní družiny
Vedoucí ŠJ
Speciální pedagog a
výchovný poradce
Výchovná poradkyně
pro 1.stupeň
Metodik prevence
Školník

220 879 796
604 272 473
220 879 422
604 279 586
220 870 096
739 217 847
732 790 135

frantisek.rada@zs-stross.cz
martin.provaznik@zs-stross.cz
sekretariat@zs-stross.cz
ekonom@zs-stross.cz

Eva Hájková

220 870 089
604 198 994
220 879 329

Eva Míková

737 732 889

eva.mikova@zs-stross.cz

Lada Albrechtová

sekretariát

lada.albrechtova@zs-stross.cz

Marie Rychlá

Jana Bacíková (1st.)
Mich. Nezdařilová
(2.st)
Karel Kříž

Vyučující:
PT
Jiřina Podaná
1.A Lada Albrechtová
1.B Jana Pazderová
1.C Dalibor Neckář
1.D Pavla Vinklerová
2.A Věra Žalská
2.B Martina Horáčková
Iva Svobodová
2.C
Michaela Pelikánová
2.D
Jana Muziková
3.A Eva Fejková
3.B Veronika Roglová
3.C Kristýna Salamonová
3.D Gabriela Benešová
4.A Jana Bacíková
4.B Zdeňka Poncarová
4.C Martin Halada
4.D Dita Vendrame
Bilin. Channel Ellison
Bilin. Precious Fournier
5.A Eva Nová
5.B Monika Sedláková
6.A Michaela Nezdařilová
6.B Aleš Sedlmeier

sekretariát
sekretariát

Předmět
Přípravná třída
1.st.
1.st.
1.st.
1.st.
1.st.
1.st.
1.st.
1.st.
1.st.
1.st.
1.st.
1.st.
1.st.
1.st.
1.st.
1.st.
1.st., výuka v AJ
1.st., výuka v AJ
1.st.
1.st.
Ch, Nj, PřPo
D,Fj,Hv

marie.rychla@zs-stross.cz
jidelna@zs-stross.cz

jana.bacikova@zs-stross.cz
michaela.nezdarilova@zsstross.cz
skolnik@zs-stross.cz
email
jirina.podana@zs-stross.cz
lada.albrechtova@zs-stross.cz
jana.pazderova@zs-stross.cz
dalibor.neckar@zs-stross.cz
pavla.vinklerova@zs-stross.cz
vera.zalska@zs-stross.cz
martina.horackova@zs-stross.cz
iva.svobodova@zs-stross.cz
michaela.pelikanova@zs-stross
jana.muzikova@zs-stross.cz
eva.fejkova@zs-stross.cz
veronika.roglova@zs-stross.cz
kristyna.salamonova@zs-stross.cz
gabriela.benesova@zs-stross.cz
jana.bacikova@zs-stross.cz
zdenka.poncarova@zs-stross.cz
martin.halada@zs-stross.cz
dita.vendrame@zs-stross.cz
channel.ellison@zs-stross.cz
precious.fournier@zs-stross.cz
eva.nova@zs-stross.cz
monika.sedlakova@zs-stross.cz
michaela.nezdarilova@zs-stross.cz
ales.sedlmeier@zs-stross.cz

7.A
8.A
9.A
9.B

Jan Kohout
Miroslava Romanová
Marcel Gabriel
Martina Šichová
Josef Barášek
Jessica Blanarik
Marianne Carmona
Markéta Fryntová
Lukáš Horváth
Jan Juříček
Oldřich Kadlec
Ludmila Kyryanová
Pavel Namyslo

Školní družina
Oddělení
Třídy

F, M
Z, Př, Ov
Vv, Aj, Rj, MV
Čj, D
Tv
výuka v AJ
AP
Aj, Šj
Tv, Aj
Aj, Inf
M, Aj
Tv, Sh
Ov

jan.kohout@zs-stross.cz
miroslava.romanova@zs-stross.cz
marcel.gabriel@zs-stross.cz
martina.sichova@zs-stross.cz
josef.barasek@zs-stross.cz
jessica.blanarik@zs-stross.cz
marianne.carmona@zs-stross.cz
marketa.fryntova@zs-stross.cz
lukas.horvath@zs-stross.cz
jan.juricek@zs-stross.cz
oldrich.kadlec@zs-stross.cz
ludmila.kyryanova@zs-stross.cz
pavel.namyslo@zs-stross.cz

Vychovatelky ŠD

Místo

I. odd.

0. ročník

Marie Rychlá

třída za přepážkou / 1.patro

II. odd.

1.A

Renata Mrštná

třída 3.B – 1.patro

III. odd.

1.B

Lucie Kupčíková

1.p. ŠD velká herna

IV. odd.

1.C

Jaroslava Pospíšilová

třída 1.C - 2.patro

V. odd.

1.D

Petra Machová

třída 1.D - přízemí

VI. odd.

2.A

Otto Lehmann

třída 2.A – 1.patro

VII. odd.

2.B + 4.B

Beáta Klepalová

třída 2.B – 1.patro

VIII. odd.

2.C + 4.B

Lucie Bezděková

třída 3.C – 1.patro

IX. odd.

2.D + 5.A B

Hana Pešková

přízemí 2.D, 4.A

X. odd.

3.A + 4.A

Jarmila Klímová

III.p vlevo ŠD2

XI. odd.

3.B + 4.A

Milan Šrom

III.p vlevo ŠD1

XII. odd.

3.C + 4.C

Veronika Sandtnerová

třída 4.C - 3. patro

XIII. odd.

3.D + 4.D

Stanislava Kurešová

třída 2.C - přízemí

2. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
Budova školy je otevřena od 6,30. Služba ve vrátnici školy je zajištěna v čase od 7,15 do 21,00 (v
pátek do 19,00), v ostatních časech je vchod do školy uzamčen a využívá se elektronický vrátník.
Ráno je škola pro volný vstup žákům otevřena v pondělí od 8,00 do 8,20 (začíná se třídnickou
hodinou), v úterý - pátek od 7,40 do 7,55.
Vyuč. hodiny:
1. 8,00 – 8,45
2. 8,55 – 9,40
3. 10,00 – 10,45
4. 10,55 – 11,40
5. 11,50 – 12,35

Přestávky:
8,45 – 8,55
9,40 – 10,00
10,45 – 10,55
11,40 – 11,50
12,35 – 12,45

6.
7.
8.
9.
10.

Vyuč. hodiny:
12,45 – 13,30
13,40 – 14,25
14,35 – 15,20
15,30 – 16,15
16,25 – 17,10

Přestávky:
13,30 – 13,40
14,25 – 14,35
15,20 – 15,30
16,15 – 16,25
17,10 – 17,20

Vyučovací hodiny a přestávky jsou ohraničeny standardním zvoněním.

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
první pololetí
druhé pololetí
Prázdniny

Podzimní
Vánoční
Pololetní
Jarní
Velikonoční
Hlavní

ředitelská volna:
1.den otevřených dveří:
2.den otevřených dveří:
třídní schůzky:
Těšíme se na školu
konzultační hodiny vyučujících (17,00-18,30 h.)
pedagogické rady
SRPŠ - bude se scházet dle vlastního harmonogramu

4. 9.2017 - 31. 1.2018
1. 2.2018 - 29. 6.2018
26. 10. - 27. 10.2017
23. 12. 2017 - 2. 1.2018
2. 2.2018
12. 2. - 18. 2.2018
29. 3. - 30. 3. 2018
1. 7. - 31. 8. 2018
29. 9. 2017
12. 12. 2017 - Vánoční den
20. 2. 2018
12.9.2017, 21.11.2017, 24.4.2018
bude upřesněno
10.10.2017, 9.1.2018, 6.2.2018
13.3.2018, 15.5.2018, 5.6.2018
14.11.2017, 23.1.2018, 17.4.2018, 21.6.2018
viz třídní schůzky

3. POČTY ŽÁKŮ
1. st.
2. st.
celkem

budova Stross:
tříd:
18/ cca 430 žáků
tříd:
6/ cca 130 žáků
tříd:
24/ cca 560 žáků

budova U Uranie:
4/ cca 33 žáků
4/ cca 51 žáků
8/ cca 84 žáků

budova Letohrad:
5/ cca 95 žáků
------------5/ cca 95 žáků

4. ŠKOLY V PŘÍRODĚ
Jsou součástí výchovně – vzdělávacího plánu školy a jejich hlavní náplní je především vlastivědná,
přírodovědná a sportovní činnost, projektové vyučování. Jednotlivé ročníky plánují ŠVP individuálně,
veškeré informace získáte na třídních schůzkách.
5. LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ ZÁJEZD – pro 1. a 2. stupeň (LVZ)
LVZ plánujeme opět pro zájemce z řad žáků 1. stupně v rámci českých hor (leden 2018) a pro zájemce
z 2. stupně v rakouských Alpách, termíny konání budou oznámeny do konce října.
6. PLAVECKÝ KURZ
V letošním školním roce bude probíhat povinný kurz plavecké výuky pro 2. a 3. ročník. Výuka plavání
je znovu zavedena v rámcovém vzdělávacím programu pro ZŠ, probíhá na prvním stupni v rozsahu 40
lekcí, pro rodiče je plavání v rámci výuky zdarma. Kurz a výcvik pro naši školu realizuje klub Šipka
v plaveckém bazénu na Výstavišti Praha 7.
7. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Volitelné předměty v roce 2017/18
3. – 5. třída:
Angličtina plus
Matematika plus
Pohybová výchova
6. – 9. třída:
Další cizí jazyk: španělský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk
Angličtina plus, Matematika plus
Mediální výchova
Přírodovědná praktika
Cvičení z Čj/M
8. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

a) KROUŽKY V RÁMCI ŠKOLNÍ DRUŽINY
Pro děti přihlášené do ŠD jsou tyto kroužky za zvýhodněný poplatek 50 - 300Kč podle potřeby
jednotlivých kroužků (podrobné info na nástěnce ŠD).
b) KROUŽKY EXTERNISTŮ – škola zajišťuje bezproblémový chod externích kroužků, ceny
si určují jednotlivé organizace samostatně.
c) KROUŽKY DDM P7 – od letošního školního roku budou nabízeny v rámci naší školy také
kroužky pořádané DDM Praha 7
Aktuální nabídku kroužků naleznete na nástěnce ŠD v prvním patře, zde se také na jednotlivé
kroužky můžete do 15. září zapisovat.
9. SBĚROVÉ AKTIVITY
Sběr starého papíru – 1 x měsíčně, první sběr 26. 9. 2017, další sběry vždy v úterý
24. 10., 28. 11., 9. 1., 6. 2., 6. 3., 10. 4., 15. 5., 12. 6. (případně bude upřesněno)
Sběr hliníku – průběžně, zajišťuje E. Fejková
Veškerý výtěžek sběru papíru a hliníku se používá na další vybavování školy dle rozhodnutí Rady
školy - SRPŠ a žákovského parlamentu.
Sběr plastových víček – zajišťuje M. Sedláková, letos opět sběrem podpoříme konkrétní nemocné
dítě v rámci FN Motol, dětské odd.
10. NĚKTERÉ PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLY
 Babí léto
 Halloween v ŠD
 Mikulášská nadílka
 Vánoční den a prodejní výstava
 Dny otevřených dveří
 Projekt „Těšíme se na školu“
předškoláky
 Noc s Andersenem
 Masopustní rej

pro

 Čarodějnice v ŠD
 Školní kola vzdělávacích soutěží –
olympiád (listopad – únor)
 ŠVP - škola v přírodě
 LVZ – lyžařský výcvikový zájezd
 Podzimní akce k 110. výročí zal. školy
 Projektové dny
 Další akce vyplynou z požadavků žáků,
učitelů a rodičů

11. PLATBY PŘEVODEM NA ÚČET – SPECIFICKÉ A VARIABILNÍ SYMBOLY
V rámci veškerých plateb preferujeme bezhotovostní převody finančních obnosů. Platby týkající se
školní jídelny a stravování zasílejte na účet 51-2509870227/0100 – KB, platby týkající se školní
družiny a kroužků na účet: 107-8147460227/0100 – KB, platby týkající se školy, pracovních sešitů,
škol v přírodě apod. na účet: 51-2509820297/0100 – KB. Platby příspěvku SRPŠ na účet
201417339/0800 – ČS. Přičemž u všech plateb je nutné uvést správný specifický a variabilní symbol,
z důvodu jednoduššího dohledání platby doporučujeme také uvádět jméno žáka/žákyně a účel
platby do zprávy pro příjemce.
Specifický symbol: symbol účelu platby (zadáván dle potřeby)
Variabilní symbol: symbol identifikace plátce (je tvořen rokem nástupu dané třídy žáka/žákyně
do 1. ročníku, další číslo je označení třídy (analogicky A=1, B=2, C=3…), poslední dvojčíslí je číslo
v třídním výkazu daného žáka (viz např. vysvědčení). Variabilní symbol má tedy vždy 7 čísel.
12. ŠKOLNÍ DRUŽINA 1. – 4. roč.
Aktuální informace o činnosti ŠD ve školním roce 2017/18 (provoz, kroužky, výlety apod.) sdělí paní
vychovatelky v rámci třídních schůzek. Další informace naleznete také na webu školy v záložce školní
družiny.
- provozní doba - ráno: 6,30 – 7,40; odpoledne: 11,40 ( podle škol. rozvrhu ) – 17,30
- placení ŠD - na základě pravomocí daných §123 odstavec 4 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon v
platném znění, stanovil ředitel školy výši úplaty za ŠD takto - s účinností od 1. 9. 2014 se výše úplaty
podle § 13 a § 14 Vyhlášky o zájmovém vzdělávání č.74/2005 Sb. v platném znění rovná 200 Kč za
žáka a měsíc. Další platby ohledně pitného režimu, šatní skříňky, výtvarných pomůcek a kroužků
naleznete na nástěnce ŠD a na školním webu. Platby je možno provádět na samostatně zřízený účet
školní družiny: 107-8147460227/0100 – KB s uvedením přiděleného VS.

13. ŠKOLNÍ JÍDELNA
Veškeré informace týkající se stravování ve školní jídelně a aktuální ceny obědů najdete na našich
webových stránkách v odkazu školní jídelna. I v letošním školním roce bude na naší škole
realizován program školního mléka a ovoce do škol, výdej bude probíhat v dané termíny o
velkých přestávkách.
Cena oběda zůstává stejná, jako v loňském roce: 1.- 4.roč. 27,- ; 5. - 8.roč. 29,-; 9.roč. 30,-.
Preferujeme zálohové platby hradit bankovním převodem na účet školní jídelny:
51-2509870227/0100 – KB s uvedením přiděleného VS.
14. OBĚDOVÉ KONTO MČ P7
Peníze z konta mají pomoci zákonným zástupcům dětí, kteří se dostali do ekonomicky tíživé situace, i
když jen na krátkou dobu. Těm, kteří těsně nesplňují kritéria pro přidělení finanční pomoci úřadem
práce a nedosáhnou na státní podporu anebo potřebují najít řešení v období mezi podáním žádosti
na Úřad práce o finanční pomoc a jejím rozhodnutím.
Žádosti o úhradu obědů z důvodu finanční nouze budou zákonní zástupci předkládat řediteli té školy.
Ředitel následně všechny žádosti projedná se zástupci zřizovatele, OŠK a OSZ, kteří k žádosti vystaví
svá stanoviska.
Sbírka je realizována formou transparentního účtu u České spořitelny, na pobočce Praha 5,
Štefánikova 247/17, č. ú. 2003844339/0800
15. PŘÍSPĚVKY RODIČOVSKÉ RADY ŠKOLY - SRPŠ
V současné době činí příspěvek 200,- Kč za žáka na rok. Peníze se především využívají na odměny
žáků za reprezentaci školy, na ŠVP, za prospěšnou práci žáků pro školu, na „mikulášskou“ a „Den
dětí“ a na zlepšení prostředí ve škole, sociální program apod. Na co budou peníze použity rozhoduje
sdružení rodičů. Platby příspěvku SRPŠ můžete provádět také převodem na účet 201417339/0800 –
ČS vč. uvedení VS dítěte.
16. ZTRÁTY, ÚRAZY, POŠKOZENÍ MAJETKU
Ztrátu věci, úraz a poškození majetku ohlásí žák ihned vyučujícímu nebo třídnímu učiteli, příp.
vychovatelce. Ti situaci prověří a řeší. V závažných případech ve spolupráci s vedením školy nebo
hospodářkou školy volá záchrannou službu nebo policii a informuje rodiče. Z bezpečnostních důvodů
se žákům nedoporučuje nosit do školy větší částky peněz a cenné předměty. Škola má uzavřenou
pojistku na úrazy a odcizení věcí. Události, které podléhají pojištění, vyřizuje zástupce ředitele ve
spolupráci s vyučujícím nebo třídním učitelem, příp. vychovatelkou a rodiči.
17. KOMUNIKAČNÍ KANÁLY ŠKOLY
Webové rozhraní WWW.SKOLAONLINE.CZ, v rámci kterého mají rodiče přístup k evidenci docházky
svého dítěte, ke školním akcím a k žákovské knížce, se od letošního školního roku stává OFICIÁLNÍM
A ZÁVAZNÝM KOMUNIKAČNÍM KANÁLEM ŠKOLY.
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA zůstává v papírové podobě pro 1. – 3.roč., pro vyšší ročník plní funkci oficiálního
zápisníku pro omluvy a další sdělení. Pravidelně také sledujte webové stránky školy WWW.ZSSTROSS.CZ, na kterých se objevují veškeré aktuální informace o dění na naší škole a ve třídách Vašich
dětí, jsou zde také umístěny ke stažení potřebné tiskopisy a další důležité dokumenty. Rozšiřující
informace a zajímavosti naleznete také na FB profilu školy WWW.FACEBOOK.COM/ZŠStrossmayerovo-nám..

18. ŠKOLA ONLINE
Přístupy pro zákonné zástupce s jedinečnými PIN kódy budou k dispozici v rámci zářijových třídních
schůzek v kanceláři zástupce ředitele Martina Provazníka.

19. PŘÍSTUPOVÉ ČIPY
Vstup do školy je řízen přístupovými čipy, které fungují jako elektronický klíč a pro žáky nabízí také
možnost nastavení systému zasílání zpráv rodičům o příchodu do školy, cena této služby je od 150,Kč na školní rok. Pokud máte zájem o informační systém pro své dítě (zasílání zpráv o příchodu do
školy), je NUTNÉ provést online rezervaci na: www.edupartner.net a vybrat jednu z nabízených
služeb STANDARD nebo EXTRA. Po této registraci (a její potvrzení ze strany poskytovatele) navštivte
kancelář školy, kde Vám bude služba aktivována. Pokud bude čip fungovat pouze jako vstupní klíč,
není registrace nutná.

20. TŘÍDNICKÉ HODINY V ROZVRHU
Třídnická hodina je pevně zařazena k rozvrhu hodin od prvního do devátého ročníku. Jde o prostor
pro pravidelné, nerušené setkání třídního učitele se svojí třídou. Náplní těchto hodin by měl být
především rozvoj sociálních dovedností žáků, práce se skupinovou dynamikou třídy – rozvojem
třídního kolektivu a zaměření na vztahy mezi žáky. Takto zaměřené třídnické hodiny mají v sobě
značný preventivní potenciál. Pokud totiž vytvoříme pro žáky pravidelný prostor pro sdělování svých
názorů, toho co se jim ve třídě líbí, daří, s čím jsou spokojeni a naopak, můžeme jako učitelé
podchytit a často i vyřešit řadu problémů, které jinak mohou přerůst do značných rozměrů.
21. PROJEKTY A GRANTY
Ve školním roce 2017/2018 budou zahájeny některé projekty a granty, na které se nám podařilo
získat prostředky z operačních programů EU a z dotací MHMP a MČ P7. V zásadě se jedná o projekty
pro zkvalitnění výuky a podporu vyučujícím:
Granty MHMP pro rok 2017
102 tis. Kč (čerpání do 12/2017)
Pébéčko MČP7 – participační rozpočet
100 tis. Kč (čerpání do 12/2017)
OP VVV – šablony
cca 1,6 mil. Kč (čerpání do 7/2019)
OP VVV – Kolegiální podpora (partnerství)
cca 3,4 mil. Kč (čerpání do 7/2021)
OP PPR – Jsme IN – Inspirováno Inkluzí
cca 2,5 mil. Kč (čerpání do 7/2019)
Veškeré informace o obsahu a cílech grantů naleznete na webových stránkách školy, informace se
budou postupně aktualizovat (záložka Granty a projekty).
22. ŠKOLSKÁ RADA
Současná školská rada je ve funkci od listopadu 2015 s tříletým funkčním obdobím.
Složení:

MČ Praha 7: Luděk Carbol Pedagogové: Lada Albrachtová
Zákonní zástupci: Martin Brejcha
Jan Čižinský
Jan Krpata (od 8/2017)
Marta E. Holečková
Jakub Novák
Martin Provazník
Martina Komárková
Více informací o činnosti školské rady vč. dalších kontaktů, naleznete na webových stránkách školy
v záložce ŠKOLSKÁ RADA. Školskou radu můžete kontaktovat přímo na emailové
adrese skolskarada@zs-stross.cz , emailovou schránku spravuje předsedkyně
školské rady Martina Komárková.
23. ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
Od 4. – 9. ročníku má každá třída (pokud si je zvolí) v ŽP dva zástupce. Také žáci v 1. – 3. ročníku. mají
možnost se vyjadřovat a vznášet své připomínky a náměty. Volby ve třídách probíhají první týden
v září. Zástupci tříd jsou voleni na jeden školní rok. ŽP vedou koordinátoři ŽP. Jsou to Dalibor Neckář
a Martin Provazník. Zasedání ŽP bude každý týden v pondělí v rámci TH a dle potřeb v odpoledních
hodinách.

