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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Ve školním roce  2013/2014 bude výuka ve všech ročnících probíhat podle našeho vlastního 
školního vzdělávacího programu (ŠVP): ŠVP Nová cesta.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

Školní rok začíná v pondělí 2. září 2013

I. pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014

II. pololetí končí v pátek 27. června 2014

PRÁZDNINY:

podzimní úterý 29. října 2013 a středa 30. října 2013

vánoční od soboty 21. prosince 2013 do neděle 5. ledna 2014

                                                                       (vyučování po Vánocích začne v pondělí 6. ledna 2014)

pololetní (jednodenní) pátek 31. ledna 2014

jarní (jeden týden) od pondělí 3. března 2014 do neděle 9. března 2014

velikonoční čtvrtek 17. dubna 2014 a pátek 18. dubna 2014

hlavní od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna 2014

Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2014/2015 bude probíhat v termínu 
od 15. ledna do 15. února 2014 
          

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ

VYUČOVACÍ HODINY

1 2 3 4 5 6 7 8
7.35 8.30 9.35 10.30 11.25 12.20 13.15 14.10
8.20 9.15 10.20 11.15 12.10 13.05 14.00 14.55

TERMÍNY PEDAGOGICKÝCH RAD A INFORMACÍ PRO RODIČE

Pedagogické rady 2013/2014

28. srpna 2013 Organizace a úkoly školního roku 2013/2014

7. října 2013 Pedagogická rada

18. listopadu 2013 Průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků - I.čtvrtletí

27. ledna 2014 Pololetní hodnocení a klasifi kace žáků

7. dubna 2014 Průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků - III.čtvrtletí

23. června 2014 Závěrečná klasifi kační porada, hodnocení plnění plánu práce školy



Pohovory s rodiči 2013/2014

10. října 2013 Třídní schůzky SRPŠ   od 16 hodin

21. listopadu 2013 Pohovory                      od 15.30 do 18.00 hodin

10. dubna 2014 Pohovory                      od 15.30 do 18.00 hodin

PRACOVNÍCI ŠKOLY

Ředitel školy:     Mgr. Lubomír Klátil
Zástupce ředitele školy:   Mgr. Robert Dlesk
Výchovný poradce:   Mgr. Svatopluk Černý
Pedagogicko-organizační vedoucí 1. stupně: Mgr. Markéta Mlčochová

TŘÍDNÍ UČITELÉ - 1. STUPEŇ  TŘÍDNÍ UČITELÉ - 2. STUPEŇ
1. A  Mgr. Magda Topičová  6. A Mgr. Tomáš Bobál
1. B  Mgr. Milada Krajíčková   6. B Mgr. Jana Kříčková
2. A  Mgr. Jitka Bělínová   7. A  Mgr. Pavlína Matějíčková
2. B. Mgr. Eva Knotková   7. B Mgr. Pavlína Strašilová
3. A Mgr. Miloslava Miková  8. A Mgr. Miroslava Sluštíková
3. B Mgr. Jana Pelánková  8. B Mgr. Štěpán Hložek
4. A Mgr. Marcela Spáčilová   9. A Mgr. Eva Vlasatíková
4. B Mgr. Markéta Mlčochová   9. B Mgr. Svatopluk Černý
4. C Mgr. Pavlína Žáčková  
5. A Mgr. Alena Romanová    
5. B Mgr. Petra Pavlištíková   

NETŘÍDNÍ UČITELÉ   ŠKOLNÍ DRUŽINA - do 16.10 hodin
Mgr. Eva Chmelová    1. oddělení     Dagmar Kurečková
Mgr. Petr Skácel    2. oddělení     Eliška Palová
Mgr. Jana Hrazdirová   3. oddělení     Hana Sobková
Mgr. Lea Mikulová    
Ing.  Marcela Pinďáková 
Mgr. Petra Bradáčová, speciální pedagog       

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Účetní školy:  Irena Vítková
Školník:   Jaromír Kráčmar   
Uklizečky:  Bronislava Bravencová
   Alena Javoříková
   Miroslava Kráčmarová
   Soňa Štáková
Vedoucí školní jídelny: Andrea Pospíšilová
Hlavní kuchařka:  Aloisie Frolová
Kuchařky:  Libuše Holíková
   Svatava Machová
   Jarmila Kopečná
   Ludmila Velikovská
Administrativní pracovnice: Ivana Sekelová, DiS.



PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

1) Jsme rádi, že jsi žákem ZŠ Štípa
K docházce do Základní školy Štípa ses se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva 
vybrat si školu, kde chceš získat základní vzdělání. Z toho plyne, že sis svobodně zvolil 
dodržovat pravidla a povinnosti a využívat podmínek pro práci v této škole.

2) Jsi osobností, která chce být spravedlivým partnerem ostatním
Respektujeme, že jsi jedinečnou osobností, ale stejně tak respektuj i ty své spolužáky a učitele. 
Chceme, aby mezi tebou, spolužáky a učiteli, ale také učiteli a tvými rodiči, byl partnerský 
vztah, podložený vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

3) Zapoj se aktivně do školní práce
Máš právo na kvalitní vzdělání. Vzdělání v naší škole dosáhneš aktivním zapojením do výuky, 
samostatným přemýšlením a vlastní snahou. Nejsi pasivním konzumentem informací a dat, ale 
aktivním partnerem učitele ve vyučování.
V souladu s partnerským vztahem k žákům se řídíme zásadou, že žáci nemají být překvapováni, 
ale naopak musí vědět, co mají umět a z čeho budou hodnoceni. Máš právo na odpočinek, 
volný čas, za pěkného počasí máš právo trávit odpočinek také na školním dvoře a hřišti.

4) Škola je ti k dispozici
Máš právo využívat veškeré prostory určené k výuce, materiální vybavení školy a další dostupné 
prostředky, které škola vlastní ke vzdělávání dětí. Vše můžeš využívat se svolením dospělého 
pracovníka školy. Zodpovídáš však za ztrátu, zničení nebo poškození půjčené školní pomůcky. 
Při návštěvách se řídíš řádem jednotlivých místností či hřiště.

5) Dodržuj školní pravidla
Ve škole i na veřejnosti se chováš tak, abys svým jednáním nepoškozoval dobré jméno 
svých rodičů ani školy. Tvé chování, chování tvých rodičů a pracovníků školy jsou výsledkem 
vzájemné dohody. Všichni usilují o dodržování základních společenských pravidel:
Vstoupil jsi - pozdrav.
Odcházíš - rozluč se.
Chceš-li - řekni prosím.
Dostaneš-li - řekni děkuji.
Používej i ostatní „kouzelná“ slova, která k sobě lidi přibližují.
Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor.
Nikomu neubližuj - jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu.
Nenič - každá věc, která Ti posloužila, poslouží i druhým.
Netrap se - všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď rozdělit o každou bolest i radost.
Mluv pravdu - lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.
Vyjadřuj se slušně, nepoužívej vulgární výrazy.
Nedělej jiným to, co nechceš, aby oni dělali Tobě!
Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu.

6) Chraň svou školu i své věci
Společně s pracovníky školy udržuj pořádek a čistotu ve škole i školním areálu, v budově školy 
se přezouváš, zacházíš opatrně s učebnicemi, školními potřebami a pomůckami. Poškodíš-li 
svévolně majetek školy, žáků, učitelů či jiných osob, zajistí tvoji rodiče nápravu, tj. uvedení 
do původního stavu. Bezdůvodně nenos do školy peníze a cenné předměty. Místo pro 



bezpečné uložení cenných věcí, větší peněžní částky, máš v kanceláři školy a žáci II. stupně při 
hodinách tělesné výchovy v kabinetu Tv. V případě, že cennosti neuložíš do bezpečí, jsi sám 
zodpovědný za případnou ztrátu. Ztrátu věcí neprodleně ohlásíš učiteli nebo v kanceláři školy. 
Mobilní telefon a další multimediální zařízení máš po celou dobu vyučování i o přestávkách 
vypnutá. Škola neodpovídá za případnou ztrátu.

7) Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat
Chodíš do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastníš se činností, které ředitel 
školy vyhlásí jako povinné. Docházka do nepovinných předmětů a zájmových kroužků a školní 
družiny je pro přihlášené žáky povinná. Přicházíš do školy nejméně 10 minut před zahájením 
školního dne a nejpozději 5 minut před zahájením vyučování jsi na svém místě ve třídě. Oděvy 
a obuv si odkládáš v šatnách. Do školy vcházíš: 1 stupeň bočním vchodem, 2. stupeň hlavním 
vchodem.  Na pořádek v šatnách dohlíží zvolení šatnáři. V šatně se zbytečně nezdržuješ. 
Na schodišti a chodbách chodíš zásadně vpravo a neběháš, řídíš se pokyny služby, vykonávající 
dozor. Za pěkného počasí máš možnost trávit velkou přestávku v určených prostorách venku. 
Odchod a příchod na mimoškolní akce organizuje doprovázející učitel. Do školní družiny 
přicházíš od 11.30 hod. do 12.30 hod. Družina je v provozu do 16.10 hod. Škola je během 
dopoledne uzamčena. Příchod do školy v tuto dobu je možný hlavním vchodem, použij 
zvonky do kanceláře školy. Budova se otevírá pro žáky v 7.10 hod. a uzavírá v 16.00 hod. 
Ve škole se přezouváš do hygienicky vhodné obuvi. Do tělocvičny je povolen vstup pouze 
v čisté sportovní sálové obuvi s nebarvící podrážkou.

8) Zodpovídáme za tebe; pomoz nám!
V době vyučování, činnosti školní družiny a kroužků odcházíš jen se souhlasem pedagogického 
pracovníka, neopouštíš svévolně školní budovu nebo třídu, ani akce pořádané mimo areál 
školy. Za příznivého počasí polední přestávku trávíš venku a dbáš na maximální bezpečnost 
svoji i spolužáků.

9) I vyučování má svá pravidla 
Vyučování v celé škole může také probíhat v projektech, blocích a podobně. Začátek hodin 
určuje zvonění, délku vyučovací jednotky určuje učitel. Po zazvonění jsi na určeném místě 
(např. podle zasedacího pořádku) a máš připraveny všechny potřebné věci k vyučování. 
Jestliže ses nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování, nebo jsi nebyl přítomen v minulé 
hodině, omluvíš se na začátku vyučovací hodiny. Nedostaví-li se vyučující 5 minut po zahájení 
hodiny do třídy, oznámí to určený žák v kanceláři školy, ředitelně nebo v kanceláři zástupce 
ředitele školy. Při vyučování zachováváš klid, aktivně se účastníš práce v hodině a udržuješ své 
pracovní místo v pořádku a čistotě. Do třídy, která není připravena na vyučování, nevstupuješ. 
Po skončení vyučování ve třídě jsi povinen spolu se spolužáky uklidit místnost, ve které jste se 
učili. Zadané úkoly si zapisuješ. Učitel má právo změnit začátek a délku vyučovací jednotky, 
přičemž musí dbát na hygienické potřeby žáků a jejich právo na relaxaci.

10) Starej se o své školní dokumenty
Pravidelně nosíš do školy žákovskou knížku, kterou předkládáš na vyzvání vyučujícímu. 
Žákovskou knížku udržuješ v pořádku, její případnou ztrátu neprodleně oznámíš třídnímu 
učiteli a zajistíš si vystavení duplikátu u vedení školy včetně doplnění klasifi kace od všech 
vyučujících.



11) Kdy do školní kanceláře
K potvrzování různých listin a vyřizování osobních záležitostí v kanceláři školy a jídelně je 
určena velká přestávka od 9.15 hod a doba před vyučováním do 7.25 hod, a po vyučování.

12) Školní jídelna je tu pro tebe
Máš právo na polední přestávky, při kterých se můžeš stravovat ve školní jídelně. Právo 
stravovat se ve školní jídelně má ten, kdo byl zařazen mezi školní strávníky. Na oběd odcházíš 
v doprovodu učitele. Ve školní jídelně se řídíš pokyny dozírajících učitelů a dodržuješ stanovené 
pořadí stravujících se tříd. V jídelně dodržuješ pravidla stolování.

13) Využívej školní demokracie ve škole i ve třídě
Ve škole pracuje školní parlament jako další součást vlivu žáků na dění ve škole. Své zástupce 
do parlamentu vysílají jednotlivé třídy. Žákovský parlament je orgánem žáků, který umožňuje 
demokratickou cestou hledat a nalézat nejvhodnější řešení problémů, uspokojování potřeb 
a zájmů žáků a který garantuje realizaci nalezených řešení. Žákovský parlament spolupracuje 
zejména s ředitelem školy, vedením školy, výborem SRPŠ a jeho činnost je koordinována 
pověřeným pedagogickým pracovníkem školy. Parlament je obvykle volen na začátku 
volebního období v září nového školního roku. V každé třídě si žáci zvolí třídní samosprávu, 
která mimo jiné plní určené služby ve třídě. 

14) Nezapomeň dát o sobě vědět
Nepřítomné žáky hlásí vyučujícímu na začátku každé hodiny služba zodpovědná za třídní 
knihu. Pokud budeš svoji nepřítomnost znát předem, požádají o tvé uvolnění z vyučování 
rodiče. Povolení 1 – 2 denní absence uděluje třídní učitel, o povolení delší absence 
je nutno žádat ředitele školy písemně (s vyjádřením třídního učitele). Uvolnění 
z jednotlivých hodin poskytnou třídní učitelé na písemnou žádost rodičů. Ze školní 
budovy odcházíš se souhlasem třídního učitele. V případě nepřítomnosti třídního učitele 
uvolňuje žáky učitel pověřený zastupováním. Tvou nepřítomnost omlouvají rodiče osobně, 
telefonicky nebo na internetu do 3 kalendářních dnů od začátku absence a její ukončení, 
písemně v žákovské knížce. 

15) Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům; NE návykovým látkám!
Šetříš zařízení školy a neprodleně hlásíš zaměstnanci školy zjištěné poškození nebo zničení 
věcí, které jsou majetkem školy, závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a elektroinstalaci. 
Bez svolení učitele nemanipuluješ s okny, žaluziemi, audiovizuálními a dalšími pomůckami 
ve třídě a učebnách. Řídíš se řády učeben. Před akcemi mimo školu a před zahájením 
odborného vyučování budeš poučen o bezpečnosti a hygieně. Při odborné výuce dodržuješ 
vždy příslušné bezpečnostní předpisy. Při pobytu ve škole se chovej tak, abys neohrozil zdraví 
svoje ani svých spolužáků či jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde, ihned 
ohlas zaměstnanci školy. Do školy nesmíš přinášet, nabízet či zde užívat návykové látky, a to jak 
v areálu školy, tak mimo něj na školních akcích.

16) Dodržuj školní řád
Vážné či opakované porušení tohoto řádu ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření, 
svolání výchovné komise s rodiči žáka a jednání s institucemi, ke kterým má škola oznamovací 
povinnost.

Tato pravidla jsou platná pro žáky Základní školy Štípa a jejich zákonné zástupce 
od 1. září 2013.



PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

1) Znáte žákovský řád?
Vedou-li rodiče žáky v duchu žákovského řádu, pak by neměly vznikat mezi školou a rodinou 
vážné rozdíly v působení na dítě. Rodiče dbají na přípravu žáků do školy, pravidelně kontrolují 
jejich školní práci - oceňují úspěchy a podpoří při neúspěchu. Vhodně reagují na zápisy 
v žákovské knížce a její pravidelnou kontrolu potvrzují podpisem.

2) Rodiče mají právo se zúčastnit vyučování
Rodiče mají právo se zúčastnit vyučování, být seznámeni s nároky a s hodnocením žáků, 
zúčastnit se práce školní samosprávy. Při návštěvě školy svým jednáním přispívají k pozitivní 
atmosféře ve škole. Na požádání učitele či ředitele školy se dostaví do školy. 

3) Rodiče odpovídají za školní docházku svých dětí
Rodiče zajistí, aby žáci přicházeli do školy na vyučování a školní akce včas, správně vybaveni 
a připraveni, aby nebyli infi kováni a nemocni. Jsou povinni informovat školu o změně zdravotní 
způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly 
mít vliv na průběh vzdělávání. Dále jsou povinni oznamovat škole údaje pro školní matriku.

4) Dodržujte pravidla omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole a na školních akcích:
• nemoc - omlouvat osobně, telefonicky nebo písemně do 3 kalendářních dnů od začátku 
absence a po ukončení nepřítomnosti písemně v žákovské knížce. V průběhu nemoci 
informujte školu o nástupu žáka do školy.
• uvolnění z hodin v průběhu vyučovacího dne - na písemnou žádost rodičů uvolňuje třídní 
učitel
• absence
- krátkodobé (1 - 2 dny) - na písemnou žádost rodičů v žákovské knížce uvolňuje třídní učitel
- dlouhodobé - písemnou žádost na ředitelství školy prostřednictvím třídního učitele, 
na kterou ředitelství školy odpovídá pouze v případě zamítnutí žádosti. V každém pololetí 
povolí ředitel školy maximálně jednu dlouhodobou nepřítomnost.
Nezapomeňte, že je důležité po dobu nepřítomnosti průběžně doplňovat zameškané učivo.

5) Třídní schůzky, pohovory a konzultace
Pravidelně jsou svolávány třídní schůzky nebo pohovory, při kterých mají všichni rodiče právo 
uplatňovat své připomínky a návrhy například prostřednictvím zápisu ze třídních schůzek. 
Kromě třídních schůzek mají rodiče možnost informovat se o chování a prospěchu svých děti 
po předchozí dohodě s vyučujícím, a to zásadně v době mimo vyučovaní - je lepší si schůzku 
předem domluvit. Aktuální informace o dění ve škole získáte na internetu.

6) Máme Sdružení rodičů a přátel školy
Při škole pracuje Školská rada a SRPŠ. Výbor SRPŠ je tvořený zástupci rodičů a vedení školy. 
Schází se pravidelně, je informován o dění ve škole a má právo vyjadřovat se k práci školy. Je 
také seznamován se zápisy z třídních schůzek, kontroluje je a řeší podněty rodičů.

7) Rodiče, podporujte školu, kam chodí vaše děti!
Jak? Např. věnovat škole věcný nebo fi nanční dar, být nápomocný radou a odbornými 
znalostmi, nabídnout škole náměty pro obohacení výchovně vzdělávacího procesu (exkurze, 
návštěvy, výlety, vedení kroužků...) a podobně. Více informací o škole získáte na internetu. 

Děkujeme Vám.



KROUŽKY
Poplatek za kroužek vedený pedagogy školy je 200,- za pololetí 
(kroužek trvající 1 hodinu týdně) + náklady na materiál, minimální počet 10 dětí.

Název Třída Název Třída 
Výtvarný 1. a 2. stupeň Anglická konverzace 2. stupeň
Keramický 2. ročník Aerobik 3. a 4. ročník
Paličkování 1. stupeň Sokol - cvičení 1. stupeň
Ruční práce 5. - 9. ročník Florbal 2. stupeň
Ekokroužek 1. stupeň
Na škole probíhá výuka angličtiny pod vedením J. Kassawatové

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

Název
Náboženství                                                            Mgr. František Sedláček, Mgr. Mária Chmelinová

POBOČKA ZUŠ ZLÍN (budova školy) 
POBOČKA ZUŠ MORAVA (domek naproti školní budovy)

Název oboru
Výtvarný - ZUŠ Zlín                                                                                           Mgr. Markéta Pavlištíková

Hudební - ZUŠ Zlín                                                                                                            Mgr. Pavel Březík

Hudební - ZUŠ Morava    Olga Březíková, Jindřich Ponížil, Tomáš Gerych, Mgr. Veronika Němcová

Literárně - dramatický  - ZUŠ Morava                                                                   Mgr. Hana Hradilová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou ministerstva školství.
Obědy se vydávají od 11.15 do 13.40 hodin, pro cizí strávníky od 11.00 do 11.15 hodin.
Stravovací systém na čipové karty. 
Cena karty činí 91,- Kč. Vklad na kartu je neomezený.
Platí se inkasním příkazem nebo hotově vedoucí ŠJ v kanceláři kuchyně (zadní vchod 
do kuchyně) každou středu ráno od 7.00 do 7.20 hodin a od 11.15 do 15.30 hodin.
Cena stravného: 
I. kategorie 7 - 10 let 22,- Kč
II. kategorie 11 - 14 let 24,- Kč
III. kategorie od 15 let 26,- Kč

Objednávka nebo zrušení oběda je možné do 8.00 hodin ráno na příslušný den.
V případě nemoci je možné oběd odhlásit do 8.00 hod. (elektronicky z www stránek školy 
nebo tel. 577 914 221), nebo odebrat do jídlonosiče (pouze 1. den nemoci).
Informace rodičům poskytne vedoucí školní jídelny od 9.00 do 15.00 hodin.
Kontakty na školní jídelnu: telefon: 577 914 221
   mobil: 739 511 345
   e-mail: jidelna@zsstipa.cz
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