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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 

 

Milí žáci, vážení rodiče, 

 

začal školní rok 2017/2018, ohlédněme se v krátkosti na rok minulý. Školní docházku 

ukončilo 475 žáků, o které pečovalo 32 pedagogických a 14 správních zaměstnanců 

školy. 

V červnu 2017 odešlo na střední školy 42 žáků 9. ročníku, úspěšnost přijetí byla 100%. 

5 žáků bylo přijato na gymnázia, 27 žáků na čtyřleté střední obory a 10 žáků na tříleté 

obory. Mimo to byli přijati čtyři žáci na osmiletá gymnázia. 

Pro naše žáky i pro veřejnost jsme připravili tradiční vánoční jarmark, bohužel čtvrtý ročník 

pálení čarodějnic jsme z důvodu nepřízně počasí museli zrušit. Pro žáky pak školní výlety, 

exkurze, školu v přírodě, lyžařský výcvikový kurz a ozdravný pobyt v Chorvatsku. 

Z investičních akcí jsme v létě za 500 000 Kč opravili kanalizaci ve školní zahradě 

a za dalších 500 000 Kč zrealizovali hydroizolaci kolem části hlavní budovy. 

Udrželi jsme zavedený standard v zabezpečení školy (čipový systém, 8 kamer 

v kamerovém systému, tísňová tlačítka, pracovník ostrahy, uzamčený areál a jeho 

správce). 

Chtěli bychom poděkovat sponzorům školy, kteří nám pomáhali v minulém školním roce 

jak finančně, tak věcnými dary. K nejvýznamnějším patří: firma Continental Barum s.r.o., 

Ing. Juraj Surovič, Pekárna VEKA, s.r.o., Holík international s.r.o., nadace Sova, 

SPO spol. s.r.o., Sanytrák s.r.o. a Wastex spol. s.r.o. Dík patří i všem drobným dárcům, 

kteří přispěli ke zkvalitnění provozu naší školy. 

Jsme držitelé čtvrtého mezinárodního titulu Ekoškola. Tento školní rok se budeme 

připravovat na obhajobu pátého titulu.  

I letos byl vypracován minimální preventivní program. Obsahuje různé aktivity, které jsou 

zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. Na škole jsme zřídili poradenské 

pracoviště jehož součástí je i speciální pedagog.  

Spolupracujeme s ČČK, Městskou policií Zlín, Policií ČR, HZS Zlínského kraje, Galerií Zlín 

a jinými dalšími institucemi, se kterými společně organizujeme přednášky a exkurze 

pro žáky 1.– 9. ročníku naší školy. 

Velké množství akcí nám pomáhalo zrealizovat a finančně podpořilo SRPŠ při naší škole. 

Poděkování patří předsedkyni paní Světlaně Divílkové i celému výboru.  

 

Mgr. Lubomír Klátil, ředitel školy 

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

 

Ve školním roce  2017/2018 bude výuka ve všech ročnících probíhat podle našeho 

vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP): ŠVP Nová cesta. 



 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 

 

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne 4. září 2017.  

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.  

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018. 

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 

2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne proběhnou 19. – 25. února 2018. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018. 

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 3. září 2018. 

           

 

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 INFORMACÍ PRO RODIČE 

 Třídní schůzky SRPŠ – 5. října 2017 od 16:00 hod 

 Pohovory o prospěchu a chování – čtvrtek 23. listopadu 2017, 15:00–17:00 hod. 

 Pohovory o prospěchu a chování – čtvrtek 26. dubna 2018, 15:00–17:00 hod. 

 

 

TERMÍNY PEDAGOGICKÝCH RAD 

 Organizace a úkoly školního roku – 28. srpna 2017 

 Projednání celoročního plánu práce školy – 2. října 2017 

 Průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků  

za 1. čtvrtletí – 20. listopadu 2017 

 Pololetní hodnocení a klasifikace žáků – 22. ledna 2018 

 Průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí – 23. dubna 2018 

 Závěrečná klasifikační porada – 25. června 2018 

 

 

 



INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR stanoví termíny konání jednotné přijímací 

zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku u oborů středního vzdělávání 

zakončeného maturitní zkouškou ve školním roce 2017/18 takto: 

1. termín: 12. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia 

 13. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 

2. termín: 16. dubna – pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia 

 17. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávání v oboru Český 

jazyk a literatura a formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její 

aplikace. Každý žák obdrží dvě přihlášky a zápisový lístek. Přihlášky na školy uměleckého 

směru se odevzdávají v příslušné škole do 30. 11. 2017. Talentové přijímací zkoušky se 

konají v lednu 2018. Přihlášky na ostatní střední školy se odevzdávají do 1. 3. 2018. 

Zápisový lístek ke studiu musí uchazeč odevzdat střední škole do 10 pracovních dnů ode 

dne oznámení o přijetí. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Žáci ve škole obdrží 

obojí – přihlášku ke studiu i zápisový lístek. S dotazy se mohou na mě obracet nejen žáci, 

ale i rodiče. Využijte konzultačních hodin v pondělí a úterý od 14.30 do 15.30. 

 

Mgr. Markéta Mlčochová, výchovná poradkyně 

 

PRACOVNÍCI ŠKOLY 

 

 Ředitel školy: Mgr. Lubomír Klátil; skola@zsstipa.cz  

 Zástupce ředitele školy: Mgr. Robert Dlesk; zastupce@zsstipa.cz 

 Výchovný poradce:  

Mgr. Markéta Mlčochová; mlcochova@zsstipa.cz, tel. 601 368 364 

 Pedagogicko-organizační vedoucí 1. stupně:  

Mgr. Jitka Bělínová; belinova@zsstipa.cz 

 

TŘÍDNÍ UČITELÉ – 1. STUPEŇ  TŘÍDNÍ UČITELÉ – 2. STUPEŇ 

I. A  Mgr. Pavlína Žáčková VI. A Mgr. Lenka Machálková 

I. B  Mgr. Milada Krajíčková VI. B Mgr. Petr Skácel 

II. A Mgr. Jitka Bělínová  VII. A Mgr. Pavlína Matějíčková 

II. B Mgr. Eva Knotková VII. B Mgr. Pavlína Strašilová 

II. C Mgr. Miloslava Miková VIII. A  Mgr. Štěpán Hložek 

III. A Mgr. Alena Romanová  VIII. B Mgr. Tomáš Bobál 

III. B Mgr. Veronika Minaříková  IX. A Mgr. Adéla Barčáková 

IV. A Mgr. Vojtěch Balusek  IX. B Ing. Mgr. Jarmila Vávra Ambrožová, Ph.D. 

IV. B Mgr. Jiří Turna    

V. A Mgr. Marcela Spáčilová  SPECIÁLNÍ PEDAGOG 

V. B Mgr. Markéta Mlčochová Mgr. Adina Julinová 



NETŘÍDNÍ UČITELÉ ASISTENTI PEDAGOGA 

Mgr. Eva Chmelová Jana Pekárková, DiS. 

Mgr. Lucie Javorová Eliška Palová 

Ing. Marcela Jurajdová  Petra Kráčmarová 

Mgr. Michaela Varaďová   

Mgr. Pavla Kolomazníková  

 

(e-mailové adresy na učitele jsou ve tvaru prijmeni@zsstipa.cz) 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA – od 11:15 do 16:15 

1. oddělení: Mgr. Bronislava Vašáková; tel. 724 254 352  
2. oddělení: Eliška Palová; tel. 725 381 556 
3. oddělení: Lenka Černobilová; tel. 720 076 839 
4. oddělení: Bc. Romana Morávková; tel. 725 044 893 
5. oddělení: Mgr. Kateřina Bartošová; tel. 725 381 557 

 

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

Sekretářka, personalistka: Ivana Sekelová, DiS.; kancelar@zsstipa.cz, tel. 577 914 233 

Účetní školy:  Irena Vítková 

Školník:   Jaromír Kráčmar    

Uklízečky:  Bronislava Bravencová 

   Vladimíra Šeďová 

   Jindra Koflerová 

   Soňa Štáková 

Vedoucí školní jídelny: Andrea Pospíšilová; jidelna@zsstipa.cz,  

   tel. 577 914 221, 739 511 345 

Hlavní kuchařka:  Libuše Holíková 

Kuchařky:  Svatava Machová  

                                           Stanislava Gregůrková    

Pomocná kuchařka: Hana Divilková 

   Ludmila Velikovská 

   Eva Blažková  

Ostraha školy  Miroslav Dlesk 

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

 

1) Znáte školní řád? (http://www.zsstipa.cz/informace/skolni_rad.htm) 

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. Sledují 

informační systém školy, vhodně reagují na zápisy v elektronické žákovské knížce a její 

pravidelnou kontrolu potvrzují podpisem. 

 



2) Rodiče mají právo se zúčastnit vyučování 

Rodiče mají právo (po dohodě s ředitelem školy) zúčastnit se 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 infikováni 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 a jejich případné změny. 

 

4) Dodržujte pravidla omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole a na školních akcích: 

• Absence – omlouvat osobně, telefonicky nebo elektronicky do 3 kalendářních dnů od 

začátku absence a po ukončení nepřítomnosti písemně v elektronické žákovské knížce. 

V průběhu nemoci informujte školu o nástupu žáka do školy. 

• Uvolnění z hodin v průběhu vyučovacího dne – na písemnou nebo telefonickou 

žádost rodičů uvolňuje třídní učitel. 

 

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. věnujte škole věcný nebo finanční dar, buďte nápomocni radou a odbornými 

znalostmi, nabídněte škole náměty pro obohacení výchovně vzdělávacího procesu 

(exkurze, návštěvy, výlety, vedení kroužků,...) a podobně.  

 

Děkujeme vám. 

 

 

 



KROUŽKY 

 Florbal – pro 2. stupeň 

 Keramický – pro 1. ročník 

 Ekokroužek – pro 1. stupeň 

 

Na škole probíhá výuka angličtiny pod vedením J. Kassawatové 

 

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY 

Náboženství: vyučuje Mgr. František Sedláček, Agnieszka Przewieda a Adéla Feitová 

 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 

Pobočka ZUŠ Zlín (budova školy); http://www.zus-zlin.cz 

Pobočka ZUŠ Morava (domek naproti školní budovy); http://www.zusmoravazlin.cz 

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

 

 Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou ministerstva školství. 

 Obědy se vydávají od 11:15 do 13:40 hodin, do jídlonosičů první den nemoci 

žáka od 11:00 do 11:15 hodin (boční vchod za rampou u školní kuchyně).  

 Stravovací systém je na čipové karty.  

 Cena karty činí 90 Kč. Vklad na kartu je neomezený. 

 Čipová karta je nevratná. Slouží zároveň ke vstupu do školní budovy. Její ztrátu 

okamžitě nahlaste v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo u zástupce ředitele. 

 Při ztrátě, či poškození karty, si musí žák koupit kartu novou. 

 Vklad kreditu na čipovou kartu je možno bezhotovostně – zřízením souhlasu 

s inkasem (podrobnosti u vedoucí ŠJ, při zakoupení čipové karty) nebo vložením 

hotovosti (pouze po předložení čipové karty) každou středu od 7:00 do 7:20 hod., 

od 11:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:30 v kanceláři školní jídelny. 

 Objednávka oběda, případně zrušení je možné do 14:00 hod. předešlého 

pracovního dne. V případě nemoci je možné oběd do 8:00 hod odhlásit nebo 

odebrat do jídlonosiče (pouze 1. den nemoci). 

 Informace rodičům poskytne vedoucí školní jídelny od 9:00 do 14:00 hodin. 

 

CENA STRAVNÉHO    

I. kategorie 7 – 10 let 22 Kč 

II. kategorie 11 – 14 let 24 Kč 

III. kategorie od 15 let 26 Kč 

 

KONTAKTY NA ŠKOLNÍ JÍDELNU   

telefon: 577 914 221 

mobil: 739 511 345 

e-mail: jidelna@zsstipa.cz 



DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM 

 

Systém sleduje, zdali je vaše dítě přítomno ve škole. K tomu je nutné, aby dítě ráno při 

příchodu do školy označilo čipovou kartou na terminálu vedle vstupních dveří svůj příchod. 

Karta slouží zároveň jako klíč k odemknutí zámku vstupních dveří. Do docházkového 

systému se dostanete z našich stránek www.zsstipa.cz v sekci Rychle k cíli – Docházkový 

systém. Přihlásíte se osobním číslem a heslem. Po přihlášení můžete zjistit, zda je vaše 

dítě ve škole. Podrobnější nápovědu naleznete na https://zsstipa.edupage.org v sekci 

Návody – Docházkový systém. 

 

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY – EduPage 

 

Informační systém školy EduPage obsahuje elektronickou žákovskou knížku, omlouvání 

žáků, kalendář akcí, domácí úkoly, rozvrh hodin, suplování, nástěnku, zprávy pro rodiče,... 

Přístup do systému je možný přes webový prohlížeč na adrese https://zsstipa.edupage.org 

(doporučený je Google Chrome) nebo pomocí mobilní aplikace. 

Rodiče se přihlašují výhradně přihlašovacími údaji, které jim byly zaslány na e-mail. 

Protože z rodičovského účtu se mohou podepisovat známky a psát omluvenky, je nutné, 

aby přihlašovací údaje rodičů žáci neznali. 

Návody, jak systém využívat, naleznete na adrese https://zsstipa.edupage.org v sekci 

Návody. S případnými dotazy se můžete obracet na Mgr. Roberta Dleska – 

zastupce@zsstipa.cz. 

 

EKOKODEX  

 

Ekokodex je soubor pravidel ohleduplného chování k životnímu prostředí pro každého, 

kdo navštěvuje naši školu. 

 

mailto:zastupce@zsstipa.cz

