
 

 
Školní zpravodaj 

2022/2023 

Vážení rodiče a přátelé ZŠ Pardubice-Spořilov, 

předkládáme Vám tradičně náš školní zpravodaj, ve kterém naleznete nejdůležitější informace o chodu školy v  novém 
školním roce. Pro další informace a aktuality Vás odkazujeme na školní webové stránky www.zs-sporilov.eu. 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 

konec 1. pololetí: úterý 31. ledna 2023 
konec 2. pololetí: pátek 30. června 2023 

Prázdniny 
podzimní: středa 26. října – čtvrtek 27. října 2022 

vánoční: pátek 23. prosince 2022 - pondělí 2. ledna 
2023 

pololetní: pátek 3. února 2023 
jarní: pondělí 6. března  – pátek 12. března 2023 
velikonoční: čtvrtek 6. dubna 2023 
hlavní: sobota 1. července  – středa 31. srpna 2023 

Termíny pedagogických rad 
1. pololetí  
zahajovací: pondělí 30. srpna 2022 
čtvrtletní: středa 15. listopadu 2022 
pololetní: úterý 24. ledna 2023 
2. pololetí  
čtvrtletní: čtvrtek 20. dubna 2023 
závěrečná: středa 22. června 2023 

Informace o prospěchu a chování žáků 
Středa 21. září 2022 třídní schůzky (od 17.00 hod.) 

středa 30. listopadu 
2022 třídní schůzky (od 17.00 hod.) 

středa 3. května 2023 třídní schůzky (od 17.00 hod.) 
 

Termíny konzultačních hodin všech učitelů budou uveřejněny na našich webových stránkách v  průběhu měsíce září. Samozřejmě při 

řešení aktuálních problémů můžete telefonicky kontaktovat pedagogy i v jiné dny. 

Poradenská činnost 
Výchovný 
poradce:  Hana Navrátilová konzultační 

hodiny: středa 8.00–9.00 

Školní metodik 
prevence: Mgr. Dušan Balogh konzultační 

hodiny: 
úterý 15.30 – 16.30  
(případně dle předchozí domluvy) 

Školní 
psycholožka: 

Mgr. Nikola 
Dymáčková 

konzultační 
hodiny: 

Pondělí, úterý 8.00 - 14.00 
pá 8.00 –12.00 (sudý týden dle 
kalendáře) 
- vždy je nutné se objednat předem 

http://www.zs-sporilov.eu/


 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY 

1. Placení obědů - měsíční zálohy: nejpozději k 20. dni v měsíci (poslední platba 20. 5. 2023) 

Platby je možné hradit pouze bankovním převodem (trvalým nebo jednorázovým příkazem), případně je 

možno složit finanční hotovost na přepážce Komerční banky. Číslo účtu školní jídelny je 20001-

4132561/0100. VARIABILNÍ SYMBOL = OSOBNÍ ČÍSLO DÍTĚTE (je třeba zadat správně!!!). 

Vyúčtování probíhá 1x ročně, vždy na konci školního roku.  

Platby: žáci 6–10 let 714,- Kč, žáci 11–14 let 756,- Kč, žáci 15 let a více 798,- Kč  

2. Obědy se vydávají denně od 11.40 do 14.00 hodin. 

3. Při výdeji oběda se žák prokazuje Pardubickou kartou, která je dokladem o zaplacení obědů. Její 

případnou ztrátu je třeba ihned ohlásit vedoucí školní jídelny nebo Dopravnímu podniku (předprodej 

v Pernerově ulici). Tato karta může dětem zároveň sloužit jako elektronická peněženka pro jízdy MHD. 

4. V případě onemocnění žáka lze obědy odhlásit ráno nejpozději do 7.00 hodin (telefonicky, e-

mailem, nebo přes www.strava.cz)). 

5. Pro nemocné děti lze odebrat oběd pouze první den nemoci (Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb. 

§4 odst. 9) v době od 11.00 do 11.30 hodin (dveře u zadního vchodu kuchyně - vchod vraty kolem 

budovy). Obědy na další dny je třeba odhlásit osobně, telefonicky 466 652 390 (záznamník) nebo e-

mailem obedy@zs-sporilov.eu. 

6. Podrobné informace jsou uvedeny na našich stránkách www.zs-sporilov.eu – záložka Školní 

jídelna. Případné další 

     dotazy ke stravování Vám zodpoví vedoucí školní jídelny Gabriela Malíková. 

 

SPOLUPRÁCE ŠKOLY A RODINY 

Ke dni 7. července 2015 došlo ke změně statutu Společnosti rodičů na „Spolek rodičů a přátel školy při 

Základní škole-Spořilov“. Předsedou organizace byl 15. září 2021 nově zvolen p. Karel Macháček. 

Schůze rady Spolku (zástupci všech tříd) budou probíhat ve školní jídelně ve dnech konání třídních 

schůzek 21. září 2022,  

30. listopadu 2022 a 3. května 2023 – vždy od 16.00 hodin. 

Členský příspěvek na školní rok 2022/2023 byl odsouhlasen na jednání Spolku ve výši 400,-Kč za 

nejstarší dítě a 300,- Kč za každého dalšího sourozence na škole. Tento příspěvek je splatný do konce 

měsíce září 2022. 

S výsledkem hospodaření Společnosti ve školním roce 2021/2022 budou rodiče seznámeni na třídních 

schůzkách 21. 9. 2022 prostřednictvím zástupce třídy.  

„Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole-Spořilov“ se opět obrací na rodiče s žádostí o pomoc při 

zajištění konkrétních akcí pro děti formou sponzoringu. Za případnou pomoc předem moc děkujeme.   

ŠKOLSKÁ RADA 

Školská rada plní úkoly podle ustanovení §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). 

Podrobnosti najdete na našich webových stránkách. Na prvním zasedání nově zvolené školské rady byla 

předsedkyní školské rady zvolena paní Mgr. Nina Šmídlová a místopředsedou pan Jiří Jílek . 

 

http://www.zs-sporilov.eu/


EKOLOGIE 

Podobně jako v minulých letech chceme i v letošním školním roce vést žáky ke vztahu k ekologii a ochraně 

životního prostředí. Proto budeme pokračovat v tradičním sběru starého papíru, PET lahví, starých 

monočlánků, tonerů a plechovek od nápojů a konzerv. Do školy mohou žáci nosit také žaludy, kaštany, 

léčivé byliny, pomerančovou a citrónovou kůru. Vybírat se bude každou středu od 7.30 do 7.45 hodin 

před nářaďovnou u školní jídelny, žáci obdrží EKOŠEKY . 

SPOLUPRÁCE S DĚTMI 

Paní učitelky Mgr. Radka Zitková a Mgr. Hana Slavíková se již tradičně budou setkávat se členy školního 

Žákovského sněmu, v němž jsou zastoupeni zvolení žáci ze tříd 4. - 9. ročníku. Tři zvolení zástupci z řad 

žáků budou navštěvovat zasedání pardubického Dětského parlamentu, které se koná zhruba 1x za měsíc. 

ŠKOLNÍ KNIHOVNA 

Výpůjční doba: středa 10.35–10.55 hodin (velká přestávka) nebo po domluvě s paní učitelkou Věrou Janákovou (4. B). Doba 

výpůjčky je nejdéle 1 měsíc. Knihy je třeba vracet ve stavu, v jakém byly zapůjčeny. Žákům jsou k dispozici knihy pohádkové, 

dobrodružné, přírodovědné a další. 

 

                              NABÍDKA ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Letos školní družina otevřela 5 oddělení, měsíční poplatek za pobyt dítěte je 200,- Kč. Provozní doba ŠD je od 6.30 do 7.40 

hodin a od 11.40 do 16.30 hodin. Veškeré informace, které se týkají provozu družiny, placení, personálního obsazení, kontaktů, 

mimodružinových akcí a zájmové činnosti, naleznete na webových stránkách školy. Vaše dotazy rádi zodpovíme na e -mailu: 

skolnidruzina@zs-sporilov.eu. 

 

 

 

NĚKTERÉ DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE  

• Škola je otevřená pro vstup žáků od 7.40 do 8.00 hod., v ostatních případech přicházejí žáci do budovy nejdříve 10 minut 

před začátkem dopoledního nebo odpoledního vyučování.  

• Rodiče mají povinnost oznámit do 3 dnů důvod nepřítomnosti svého dítěte ve škole. Po návratu do školy předloží žák 

písemnou omluvenku v žákovské knížce třídnímu učiteli v den, kdy se vrátí do školy, nejpozději však do 7 kalendářních 

dnů od návratu žáka do školy. Po této lhůtě budou hodiny evidovány jako neomluvené. V  odůvodněných případech si může 

škola vyžádat lékařské potvrzení o nepřítomnosti žáka. 

• Není vhodné, aby žáci nosili do školy cenné věci (týká se mobilních telefonů, tabletů, NTB,  MP3, …) velké částky peněz či 

předmětů, které mohou ohrozit bezpečnost a zdraví žáků.  

• Za věci zapomenuté a odložené mimo určené a uzamčené prostory škola neručí. 

• Ztrátu věcí z určených prostor a případné školní úrazy je třeba nahlásit ihned. Tyto pojistné události se řeší ve spolupráci 

s pojišťovnou Kooperativa. 

• V době vyučování je vstup dospělých osob do školy povolen pouze ve výjimečných případech z důvodu, aby nebyla 

narušována výuka. Do školy nelze vstoupit bez vědomí zaměstnance školy.  

• Upozorňujeme na důsledné trestání projevů šikany a kyberšikany, požívání, přechovávání a distribuci návykových látek a 

úmyslné poškozování majetku školy. Jakýkoliv náznak budeme řešit ihned ve spolupráci s  rodiči, případně se sociálně právním 

oddělením Magistrátu města a Městskou policií.  

• Upozorňujeme na směrnici, řešící vstup cizích osob do budovy školy a pohyb ve škole. 

 

 

Vážení rodiče a přátelé školy, přejeme Vám a Vašim dětem úspěšný školní rok 2022/2023. 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Kontakty 
ředitelna: 466 652 387 skola@zs-sporilov.eu (vedení školy) 
kancelář: 466 652 391 omluvy@zs-sporilov.eu (omlouvání žáků) 
školní 
jídelna: 

466 652 390 obedy@zs-sporilov.eu (odhlášení obědů) 

www.zs-sporilov.eu 

 

http://www.zs-sporilov.eu/

