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Vážení rodiče,      

jako každým rokem Vám na začátku školního roku posíláme prostřednic-
tvím žáků několik základních informací o škole. Chceme Vám tak po-
skytnout základní představu o průběhu následujících deseti měsíců. 

Pokud si přejete získat podrobnější informace o práci školy a jejích vý-
sledcích, máte možnost se seznámit s výroční zprávou školy. Je uložena 
v ředitelně školy, její kopie i na MÚ a najdete ji i na našich webových 
stránkách.   

Chci poděkovat všem rodičům, kteří se v loňském školním roce podíleli 
na jeho úspěšném průběhu. Pro všechny byl minulý školní rok velmi ná-
ročný a my si vážíme Vaší spolupráce s vyučujícími při realizaci vzdělá-
vání dětí i při akcích ve škole.  

Návštěvnost třídních schůzek je velmi dobrá na I. stupni, stále však vi-
díme rezervy v návštěvnosti na II. stupni školy. Mnohá sdělení považu-
jeme za zásadní, a proto Vás žádáme o podpis, že jste informace 
v tomto materiálu vzali na vědomí. Návratka je vložena v textu. Děkuje-
me Vám za pochopení i za Vaše případné připomínky. Budu se je snažit 
postupně osobně řešit. 

Připomínám také www stránky školy, a to na adrese www.zs5kvetna.cz, 
kde najdete další informace o dění ve škole, každý týden jídelníček, ak-
tuální sdělení i spoustu fotografií. 

Letošní školní rok začínáme s rekonstruovanou školní kuchyní, dokon-
čujeme zavlažovací systém travnatého školního hřiště a venkovní učeb-
nu. Daří se nám také doplňování interaktivity našich tříd, takže v každé 
učebně mají žáci a učitelé k dispozici interaktivní tabuli. 

Dovolte mi popřát Vám i dětem na počátku nového školního roku pevné 
zdraví, hodně trpělivosti a vzájemného porozumění. Na dobrou spolu-
práci, bez níž se výchova prostě neobejde, spoléhá celý náš učitelský 
sbor. Jeho jménem Vám hodně úspěchů přeje 

 

 

 

         Miroslav Kokinopulos 
             ředitel školy 
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Organizace školního roku 

Školní rok začal 1. září 2022. 
Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno v úterý 31. ledna 2023, ve 
druhém pololetí pak v pátek 30. června 2023. 
Termíny prázdnin: 
Podzimní prázdniny středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022 
Vánoční prázdniny pátek 23. prosince 2022 až 2. ledna 2023 
  Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023 
Pololetní prázdniny pátek 3. února 2023  
Jarní prázdniny 13. února až 17. února 2023 
  Vyučování začíná v pondělí 20. února 2023 
Velikonoční prázdniny čtvrtek 6. dubna 2023  
Hlavní prázdniny od soboty 1. července do neděle 3. září 2023 
 
Pedagogi čtí pracovníci: 

Ředitel školy :  Miroslav Kokinopulos   
Zástupce ředitele :  Hana Kramolišová  
Výchovný poradce :  Eva Nohavicová 
Metodik prevence: Iva Holá 
Vedoucí vychovatelka školní družiny:   Šárka Picková 

Třída Třídní učitel T řída Třídní učitel 
I.A Aneta Sosnowská V.B Ivana Vokatá 
I.B Markéta Drápalová VI.A Hana Pešková 
I.C Zlata Dopaterová VI.B Jana Odstrčilová 
II.A Hedvika Fiurášková VI.C Jarmila Krůpová 
II.B Renáta Bělunková VII.A Petr Vidlička 
III.A Jana Karafiátová VII.B Klára Vávrová Španihelová 
III.B Marcela Šmídová VIII.A Anna Kulišťáková 
III.C Pavla Vašenková VIII.B Kristýna Maléřová 
IV.A Zuzana Malenovská VIII.C  Zbyněk Pavlon 
IV.B Zina Pechalová IX.A Erika Malotová 
V.A Marcela Petruželová IX.B Libor Kopeček 
 
Netřídní učitelé : Eva Nohavicová, Jana Sikorová, Iva Holá, Petra Holčáková,  
Jana Hanzelková, Ondřej Kašpar 
Vychovatelky:  Šárka Picková, Marcela Bezdomniková, Bronislava Gehringerová,  
            Lucie Lešková, Lucie Korytářová 
Asistenti pedagoga: Sára Petřeková, Lucie Lešková, Michaela Babišová,  
                  Monika Mikešová, Barbora Vaňková, Lucie Korytářová 
Vedoucí školní jídelny :  Lenka Krčmářová   
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Kancelá ř školy :  Hana Stiborová – ekonom školy  
    Věra Machálková – administrativa   

 
U Č E B N Í   P L Á N    I. stupně 

 
 

 

Vzdělávací program v 1. až 5. ročníku: Barevná škola pro tebe – 
školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
 
 

 

P Ř E D M Ě T R O Č N Í K 
 1. 2. 3. 4. 5. 

Český jazyk 9 10 10 7 7 
Anglický jazyk - - 3 3 3 
Matematika 4 5 5 5 5 
Informatika - - - - 1 
Prvouka 2 2 2 - - 
Přírodověda - - - 2 2 
Vlastivěda - - - 2 2 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 
Počet hodin týdně 20 22 25 25 26 

 
 

Poznámky: 

1. V 1. – 3. ročníku ZŠ lze vyučovat předmětům v blocích, v menších 
i větších časových celcích než je 1 vyučovací hodina a jednotlivé 
řízené činnosti kombinovat a propojovat při zachování celkové tý-
denní časové dotace pro jednotlivé vyučovací předměty. 

2. Ve 3. až 5. ročníku organizuje škola povinnou výuku jazyka anglic-
kého. 
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       U Č E B N Í   P L Á N    II. stupně 
 

 

Vzdělávací program v 6. až 9. ročníku: Barevná škola pro tebe – 
školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

 R O ČN Í K 
P Ř E D M Ě T 6. 7. 8. 9. 
Český jazyk a lit. 5 5 5 5 
Anglický jazyk 3 3 3 3 
Druhý cizí jazyk - - 3 3 
Matematika 5 5 5 5 
Informatika 1 - - - 
Chemie - - 2 2 
Fyzika 1 2 2 1 
Přírodopis 2 2 2 1 
Zeměpis 2 2 2 1 
Dějepis 2 2 2 2 
Výchova k občanství 1 1 1 1 
Výchova ke zdraví - - - 1 
Hudební výchova 1 1 1 1 
Výtvarná výchova 1 2 1 2 
Pracovní činnosti 1 1 - 1 
Tělesná výchova 3 2 2 2 
Volitelné předměty 2 2 - - 
Týdenní po čet hod. 30 30 31 31 

Poznámky: 

1. Cizí jazyky - škola organizuje povinnou výuku anglického jazyka v 6. 
až 9. ročníku a druhého cizího jazyka v 8. a 9. ročníku (ruský nebo 
německý jazyk) 

2. Volitelné předměty sdružují žáky 6. a 7. ročníku podle zájmu a mají 
charakter ročního kurzu. Vyučovat se budou: 

 Psaní na PC     Počítačová grafika 
 Sportovní hry     Anglická konverzace 
    
3. Nepovinné předměty sdružují žáky 6. a 7. ročníku podle zájmu a mají 

charakter ročního kurzu. Vyučovat se budou: 
   Sportovní hry     Anglická konverzace 
      Psaní na PC     Počítačová grafika 
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Školní družina          

je otevřena v době školního vyučování v pondělí až pátek od 6:15 do 
7:45 hodin pro ranní docházku a od 11:30 do 16:30 hodin pro odpolední 
docházku. V období vedlejších prázdnin můžeme zajistit provoz školní 
družiny pouze v případě, že počet přihlášených žáků neklesne pod 10. 

Příspěvek na provoz školní družiny je stanoven ve výši 150 Kč za žáka 
měsíčně. Platí se na účet školy nebo v hotovosti v kanceláři školy. Rodi-
če s nárokem na sociální příspěvek mohou požádat ředitele školy o 
prominutí nebo snížení poplatku. Bližší informace o způsobu plateb po-
dá vedoucí ŠD. 

Omluvy z docházky žáků do školní družiny, stejně jako dřívější odchody 
z družiny, je třeba vždy provádět písemnou formou. Nepožadujte, pro-
sím, odchody dětí ze školní družiny v době od 13:30 do 14:30.  Umožní-
te tak nerušenou zájmovou činnost včetně vycházek a pobytu venku. Pro 
vstup do ŠD využívejte vchodu pro I. stupeň, kde je také umístěn zvonek 
do družiny nebo boční vchod využívaný v době voleb (podle toho, které 
oddělení vaše dítě navštěvuje). Školní družina má také služební mobil 
číslo: 739589943 (pod jídelnou) a 731689057 (nad jídelnou). 

Kroužky 

jsou určeny pro naše žáky a vedou je učitelé naší školy.  

V tomto školním roce nabízíme žákům tyto kroužky: 

Tanečně dramatický kroužek pro 4. – 6. ročník 
Taneční hrátky pro 1. – 4. ročník 
Angličtina pro prvňáčky 
Angličtina pro druháky 
Sportovní hry pro 4. – 5. ročník      
Keramika pro pokročilé 3. – 6. ročník + 100 Kč materiál za pololetí 
Španělština pro začátečníky pro 5. ročník 
Španělština pro začátečníky pro 6. ročník 
  

V tomto školním roce jsou kroužky zpoplatněny částkou 300 Kč za polo-
letí. Věříme, že tato částka je pro vás přijatelná a žáci budou i nadále 
naše kroužky navštěvovat.  

Večerní kurzy pro rodi če 
 

Letos nabízíme pro rodiče jeden večerní kurz, a to „Keramika“, která bu-
de probíhat od října každou středu od 17 do 20 hodin v keramické dílně 
školy.  
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Kurz plavání 

probíhá jako základní plavecký výcvik pro žáky 3. tříd, jako zdokonalo-
vací výcvik pro žáky 4. tříd. Uskuteční se v krytém bazénu v našem měs-
tě a povedou je instruktoři plavecké školy. Pro žáky jsou tyto dva kurzy 
bezplatné. Rodiče přispívají pouze na dopravu autobusem (400 Kč) od 
školy k bazénu a zpět.  

Nabízíme i přípravné kurzy plavání pro naše žáky 1. a 2. ročníku i zdo-
konalovací kurz plavání pro žáky 5. tříd. Kurzy stojí 600 Kč (+ 400 Kč 
doprava) a žáci jezdí v doprovodu pedagoga na bazén jednou týdně. 

Kurzy se uskuteční v 1. čtvrtletí (3.B, 4.B), ve 3. čtvrtletí (1.A, 2.A, 2.B, 
3.C, 4.A, 5.A, 5.B) a ve 4. čtvrtletí (1.B, 1.C, 3.A). 

 

Lyžařský výcvik 

je určen pro žáky 7. tříd. Žáci absolvují výcvik pro sjezdové lyžování. 
Kurz je sedmidenní, z toho dva přípravné dny probíhají ve škole. Výcvik 
se uskuteční v únoru 2023.  

 

Další dopl ňky výuky 

Podle povahy učiva mohou jednotliví vyučující zajistit vlastivědné vy-
cházky, exkurze, besedy, výuku v Městské knihovně nebo Valašském 
muzeu v přírodě. 

 

Dále nabízíme 

- ve spolupráci se zimním stadionem hodiny bruslení 
- výuku na dopravním hřišti v našem městě 
- návštěvy hvězdárny 
- výběrové lyžařské kurzy 
- výběrové vodácké kurzy  
- zájezdy na divadelní představení, návštěvu kulturních vystoupení 

    - ambulantní nápravu poruch učení, logopedickou péči pro žáky 
    - péči školního psychologa v pondělí a ve čtvrtek  
    - kurzy keramiky pro dospělé  

 

 



 7

 

Kulturní p ředstavení 

Během školního roku budeme organizovat v době vyučování návštěvy 
filmových a divadelních představení nebo výchovných koncertů přímo 
v našem městě. Nabízet budeme i zájezdy do divadel, především 
v Ostravě. O zájezdech i ostatních představeních budete včas informo-
váni prostřednictvím Vašich dětí. Kromě dopoledních dětských předsta-
vení mají nejstarší žáci školy možnost zúčastnit se zájezdů na večerní 
představení. Podmínkou je písemný souhlas rodičů. Žáci platí cenu zvý-
hodněného vstupného a příspěvek na dopravu autobusem, který hradí-
me z nadačního fondu.  
 
 
Systém informování rodi čů 

Informace o výuce, hodnocení, prospěchu a chování žáků můžete získat 
na třídních schůzkách a konzultacích s jednotlivými vyučujícími. Třídní 
schůzky svolávají třídní učitelé podle potřeby, s konzultacemi pro rodiče 
o prospěchu a chování žáků počítáme v termínech: 22. listopadu, 17. 
ledna a 18. dubna. Termín bude vždy potvrzen prostřednictvím žákov-
ských knížek nebo dm software. 

I v letošním školním roce budou mít žáci 4. až 9. ročníku žákovskou 
knížku pouze v elektronické podobě, což od rodičů vyžaduje pravidelnou 
kontrolu v aplikaci dm software 

Mimo tyto termíny budeme zvát na konzultace rodiče žáků, kteří budou 
potřebovat naši společnou zvýšenou péči nebo dohled. Rodiče mohou 
po předchozí domluvě s vyučujícím navštívit vyučovací hodinu a mohou 
si vyžádat konzultaci s vyučujícím podle potřeby. Zvlášť závažné připo-
mínky ze strany rodičů nebo učitelů řeší ředitel školy nebo výchovná 
komise. 

Výchovný poradce 

Paní Eva Nohavicová poskytne konzultace pro rodiče i žáky podle aktu-
ální potřeby. Domluvit na určité době se s ní můžete telefonicky (číslo 
571 759 782), e-mailem (nohavicova@zs5kvetna.cz) nebo prostřednic-
tvím žáků.  

Můžete se na ni obracet s výchovnými nebo vzdělávacími problémy dětí 
i s otázkami profesní orientace. Během podzimních měsíců shromáždí 
nabídky středních škol a odborných učilišť, které rodičům vycházejících 
žáků předá spolu s dalšími pokyny na společné schůzce. Bude svolána 
v den konzultací 22. listopadu. Aktuální informace bude dávat žákům 
průběžně. V případě Vašeho zájmu nebo na doporučení školy zpro-
středkovává návštěvu psychologické poradny a úřadu práce. 
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Prevence drogových závislostí a šikany 

Prevenci má ve škole na starosti paní učitelka Iva Holá. Na ni nebo na 
třídního učitele se můžete obracet o radu nebo konzultaci k dané pro-
blematice. Prosím, nepodceňujte ani svá podezření.  

Dle metodického pokynu MŠMT ČR k primární prevenci sociálně patolo-
gických jevů mezi žáky škol a v souladu se školním řádem chceme hned 
v zárodcích všechny případy prošetřovat a řešit. Závažnější případy bu-
dou oznámeny policejnímu orgánu, popřípadě odboru sociálně právní 
ochrany dítěte MěÚ.      

Omlouvání nep řítomnosti žák ů ve vyu čování 

musí být vždy písemné. Jestliže je žák nemocen, jsou rodiče povinni 
škole doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 
kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Žák při návratu do 
školy předloží třídnímu učiteli do 2 dnů žákovskou knížku (1. – 3. ročník) 
s omluvou a podpisem rodičů nebo rodiče pošlou třídnímu učiteli omlu-
venku prostřednictvím dm software (4. – 9. ročník).  

Při předem známé nep řítomnosti  rodiče písemně žádají o uvolnění 
žáka z vyučování. Jednu vyučovací hodinu omlouvá vyučující, 1 až 2 
dny nepřítomnosti třídní učitel, více dnů ředitel školy. O uvolnění žáků na 
rekreaci lze žádat ředitele školy, a to vždy písemně předem. 

 

Hodnocení žák ů 

V tomto školním roce budou všichni žáci klasifikováni již od 1. ročníku. 
Rodiče žáků 1. až 7. ročníku s prokázanou poruchou učení mohou pí-
semně požádat o hodnocení slovní. Rodiče mají také právo žádat o pře-
zkoušení žáka před komisí, pokud nesouhlasí s klasifikací v I. nebo II. po-
loletí. Musí tak učinit do 3 dnů po vydání vysvědčení. S dotazy na hodno-
cení žáků se můžete obrátit na ředitele školy.  

Školní úrazy 

Škola má pro všechny žáky sjednáno úrazové pojištění. 
Žáci jsou poučeni, že pokud ve škole utrpí úraz, musí to neprodleně (te-
dy ihned) ohlásit. Pokud tak neučiní žáci nebo Vy jako rodiče, nemůže-
me úraz klasifikovat jako školní a pojišťovně nebude nahlášen.  
 
Mobilní telefony 
 
Žáci mají zakázáno používat mobilní telefony v době vyučování a ve 
školní jídelně. 
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Péče o svěřený majetek 
 
Školní řád obsahuje i povinnost žáků pečovat řádně o svěřené školní 
pomůcky, učebnice a ostatní majetek školy. Za nadměrné opotřebování 
učebnic, jejich záměrné poškození či ztrátu budeme požadovat přiměře-
nou finanční náhradu. Životnost učebnic je stanovena na 4 roky. Jejich 
cena se z původní nákupní ceny každým rokem o čtvrtinu snižuje (aktu-
ální cena). Abychom předešli nedorozumění, předkládáme Vám pravidla 
pro náhradu za poškozené či ztracené učebnice: 
- ztráta učebnice nebo chybějící listy vedoucí k vyřazení učebnice – 

100% aktuální ceny 
- velké poškození (volné, neslepené listy, polité, natržené, pokrčené, 

počmárané stránky) nevedoucí k vyřazení učebnice – 50% aktuální 
ceny 

- menší poškození (umaštěné, špinavé nebo popsané stránky) – 25% 
aktuální ceny 

Běžné opotřebení učebnice je bez náhrady. 
Žáci jsou povinni si jako uživatelé učebnice během září učebnici pode-
psat, zkontrolovat, případně nechat vyměnit. Kvalitním obalem a šetrným 
zacházením lze udržet učebnice v dobrém stavu.   
 

 

Nadační fond ZŠ 5. kv ětna 

Předsedkyní fondu je paní Hana Kramolišová. Věříme, že i nadále za-
chováte naší škole svoji přízeň a podpoříte náš nadační fond.  

Veškeré získané peníze slouží výhradně žákům naší školy. Hradíme jim 
cestovné na soutěže, olympiády, přispíváme na drobné odměny při ak-
cích pořádaných školou, dárky pro prvňáčky, Mikulášskou nadílku, na 
doplatky zájezdů dětí do divadla a na exkurze, knihy pro nejlepší žáky. 
Pořizujeme knihy do žákovské knihovny, časopisy, pomůcky pro výuku. 

Chceme Vás, vážení rodiče, i v letošním roce požádat o finanční pomoc. 
Můžete přispívat i na konkrétní akce či potřeby té třídy, v níž máte své 
dítě. Přispět můžete na účet u GE Money Bank č. 6502106734/0600 ne-
bo kdykoli v hotovosti osobně nebo prostřednictvím svých dětí u zástup-
kyně ředitele školy p. Kramolišové, která Vám vystaví pokladní doklad. 
Peněžní deník a přehled o hospodaření Nadačního fondu máte k na-
hlédnutí v kanceláři školy.  
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Informace ze školní jídelny 
 
Ceny 1 obědu ve ŠJ:  žáci 7 – 10 let     28,00 Kč  
     žáci 11 - 14 let   30,00 Kč  
     žáci 15 a více let      32,00 Kč  

Žáci jsou do věkových skupin zařazováni na dobu školního roku, ve kte-
rém dosahují stanoveného věku. 

Důležitá upozornění týkající se provozu školní jídelny: 

-  Obědy odhlašujte zásadně den předem do 12 hodin. Na základě Vy-
hlášky č.107/2005 Sb. §4, odst. 9 je zákonný zástupce žáka povinen 
odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole. Ne-
učiní-li tak, bude mu strava od druhého dne nepřítomnosti žáka ve 
škole doúčtována za plnou cenu (finanční normativ + režie mzdová a 
provozní). První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se pro 
účely stravování považuje za pobyt ve škole, proto je i strava přihlá-
šená na tento den účtována za sníženou cenu (jen finanční normativ).  

- Pokud platíte obědy složenkami, je bezpodmínečně nutné zaplatit 
vždy do 15. každého měsíce, jinak vznikají v účetní evidenci nesrov-
nalosti. Pokud žák nepředloží koncem měsíce ústřižek o zaplacení s 
datem pošty do 15., nebude mít možnost se stravovat.  Bude-li se ta-
to situace opakovat další měsíc, může být ze školního stravování vy-
loučen. 

- Upřednostňujeme bezhotovostní způsob placení bankovním převo-
dem.  

- Školní jídelna nabízí i obědy pro cizí strávníky, a to v ceně 70,00 Kč 
za jeden odebraný oběd. 

- Pokud žáci zapomenou nebo ztratí přidělený čip, mají možnost si vy-
zvednout v kanceláři ŠJ náhradní stravenku.  

 
V zájmu dobrých vztahů strávníků i personálu školní jídelny Vás prosí-
me, abyste každou nesrovnalost, nespokojenost i přání oznámili okamži-
tě na místě kuchařkám nebo v kanceláři jídelny, abychom mohli zjednat 
neprodleně nápravu. Naším přáním je všestranná spokojenost strávníků. 
 
Kontakt na vedoucí školní jídelny: 
Ing. Lenka Krčmářová – 571 759 762, jidelna@zs5kvetna.cz  
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Organizace vyu čovacího dne 

Vyučování začíná v 7:55 hodin. Žádáme rodiče, aby učitele nevyžadovali 
k telefonu během hodin vyučování. Využijte, prosím, přestávek nebo do-
by od 7:35 do 7:50 hodin. 
          

1. hod.     7:55 – 8:40  5. hod.   11:50 – 12:35    

2. hod.     8:50 – 9:35    6. hod.   12:45 – 13:30 

3. hod.   10:00 – 10:45  7. hod    13:40 – 14:25 

4. hod.   10:55 – 11:40  8. hod    14:35 – 15:20 

 

Žádáme všechny návštěvníky školy, aby svůj příchod hlásili v kanceláři 
školy. 

 

Přímá telefonní čísla učitelů: 571 759 + číslo pobo čky 

771 Kokinopulos    775 Kramolišová 

760 Krůpová, Holčáková, Kašpar 782 Nohavicová 

770 Hanzelková    786 Maléřová, Tvardíková 

772 Kopeček    773 Odstrčilová 

789 Pavlon     787 Sikorová, Fusková 

779 Malotová, Pešková   781 Vidlička  

783 Marková    776 Sosnowská, Šmídová 

784 Vávrová Španihelová 

777 Karafiátová, Malenovská , Vašenková 

768 Dopaterová, Pechalová, Drápalová  

778 Fiurášková, Vokatá, Bělunková , Petruželová 

788 Holá 

 

Přímá telefonní čísla vychovatelek: 571 759 + číslo pobo čky 

765 Gehringerová, Lešková 

766 Picková, Bezdomniková, Korytářová 

 

E-mailové kontakty na pedagogy: prijmeni@zs5kvetna.cz  

 (například – novak@zs5kvetna.cz) 
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Návratka 
 

 
Můj syn/dcera ……………………………, žák/yně .………třídy nám před-
ložil/a informace poskytované školou. Podpisem potvrzujeme, že jsme 
se s nimi seznámili. 
 
 
 
Dne: ……………………  ……………………………………….. 
            podpis 
   
 
 
 
 
Další naše poznámky, náměty, připomínky, dotazy (prosím uveďte): 
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Děkujeme Vám.   


