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Školní zpravodaj pro děti, rodiče a přátele školy ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590 

školního roku 2022/2023 

Vážení rodiče, předkládáme vám opět souhrn údajů o škole, kterou navštěvuje vaše dcera či váš syn. Věříme, 
že stejně jako minulý rok poslouží tyto informace ke zlepšení vzájemné spolupráce. 

 

Telefonické spojení se školou 

 ředitel školy Mgr. Ema Jičínská 464 629 213 jicinska.ema@benesovka.cz 

 statutární zástupce Mgr. Zuzana Vlasáková 464 629 214 vlasakova.zuzana@benesovka.cz 
ředitele školy    

 zástupce ředitele školy Mgr. Markéta Netolická 464 629 214 netolicka.marketa@benesovka.cz 

 kancelář školy Veronika Navrátilová 464 629 210 navratilova.veronika@benesovka.cz 

 školní jídelna  Iveta Hronová 464 629 211 hronova.iveta@benesovka.cz 

      skolni.jidelna@benesovka.cz 

 školní družina Monika Dudychová 464 629 212 dudychova.monika@benesovka.cz 

      skolni.druzina@benesovka.cz 

 výchovný poradce Mgr. Markéta Netolická 464 629 214 netolicka.marketa@benesovka.cz 

 metodik prevence Mgr. Jiří Kopecký 464 629 224 kopecky.jiri@benesovka.cz 

 metodik IT Mgr. Jiří Halík 464 629 218 halik.jiri@benesovka.cz 

 školní psycholog Mgr. Andrea Morchová 464 629 215 morchova.andrea@benesovka.cz 

 

Přehled tříd a vyučujících pro školní rok 2022/2023

Třídní učitelé: 
1. A Mgr. Pavlína Kakosová 
1. B Mgr. Aneta Pražáková 
1. C Mgr. Jana Secká 
2. A. Mgr. Michaela Krámová 
2. B Mgr. Martina Hezká 
2. C Mgr. Lucie Vobořilová 
3. A Mgr. Petra Brožková 
3. B Mgr. Tereza Hrabincová 
3. C Mgr. Zuzana Shánělová 
4. A Mgr. Milada Surá 
4. B Mgr. Petra Zahradníková 
4. C Mgr. Zdena Jírková 
4. D Mgr. Vlastimila Balášová 
5. A Mgr. Michaela Doubravová 
5. B Mgr. Martina Hladíková 
5. C Mgr. Lada Michálková 
6. A Mgr. Irena Schoberová  
6. B Mgr. Ivana Sobolíková 
6. C Mgr. Darina Zelinková 
7. A Mgr. Zora Paarová 

7. B RNDr. Dana Rutteová  
7. C Mgr. Jana Mivaltová 
8. A Mgr. Jakub Mokříž 
8. B Mgr. Ilona Fišerová 
8. C Ing. Hedvika Mikolinová 
9. A Mgr. Petra Štrofová 
9. B Mgr. Lenka Klepalová 
 
Netřídní učitelé: 
Mgr. Veronika Jaklová 
Mgr. Jana Vernerová 
Mgr. Petr Vojtěch 
Mgr. Jiří Kopecký 
Mgr. Michaela Odvárková 
Mgr. Edita Parkanová 
Mgr. Veronika Červenková 
Mgr. Petr Stuchlík 
Mgr. Jiří Halík 
Mgr. Petra Bečková 
Mgr. Martin Skřivánek 
 

Vedoucí vychovatelka: 
Monika Dudychová 

Vychovatelky: 
Dana Kikisová 
Lucie Jará 
Blanka Nadrchalová 
Bc. Michaela Musílková 
Miluše Řihošková 
Bc. Lucie Vavřínová 
Zuzana Doubková 
Lenka Kynclová 
 
Školní psycholog: 
Mgr. Andrea Morchová 
 
Trenér: Mgr. Martin Skřivánek 

 
 

 

Vaše dotazy, náměty a připomínky k provozu školy je možno osobně či telefonicky vyřizovat s vedením školy, 
emailové adresy ostatních pedagogických pracovníků jsou ve tvaru: příjmení.jméno@benesovka.cz. Zde 
uvedené a veškeré další informace o dění souvisejícím se školou najdete také na www stránkách školy 
www.benesovka.cz . 

Školská rada 

Dle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 byly ve školách 

zřízeny školské rady. Rada se schází dvakrát za školní rok, projednává veškeré připomínky a náměty k chodu školy. Ve 
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školské radě pracují Mgr. Vendula Horálková a Mgr. Martin Skřivánek (zástupci zákonných zástupců žáků), Mgr. Zora 

Paarová a Mgr. Zdenka Jírková (zástupci pedagogů), Ing. Milan Randák a Ing. Jana Harvánková (zástupci zřizovatele). 

 

Organizace školního roku 2022/2023 

období školního vyučování 1. 9. 2022 – 30. 6. 2023 

podzimní prázdniny 26. a 27. 10. 2022 

vánoční prázdniny 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 

začátek výuky v novém 
kalendářním roce 3. 1. 2023 

vydání pololetního vysvědčení 31. 1. 2023 

pololetní prázdniny  3. 2. 2023 

jarní prázdniny  6. 3. – 12. 3. 2023 

velikonoční prázdniny  6. 4. 2023 

vydání výročního vysvědčení 30. 6. 2023 

hlavní prázdniny  1. 7. 2023 – 31. 8. 2023

 

Termíny konání pedagogických rad 

7. 11. 2022 od 14.15 hodin    23. 1. 2023 od 14.15 hodin 

3. 4. 2023  od 14.15 hodin    21. 6. 2023 od 14.15 hodin 

 

Spolupráce s rodiči 

Informace o prospěchu a chování žáků budou poskytovány v těchto termínech: 

Schůzka rodičů žáků 6. ročníku v 16.00 hodin ve středu dne 7. 9. 2022 v učebně 6. A, 6. B, 6. C (2. patro) 

Třídní schůzky od 17.00 hodin (třídní důvěrníci v 16.00 hodin): 19. 10. 2022 

Konzultační odpoledne od 16.00 do 17.30 hodin:  11. 1. 2023 a 10. 5. 2023 

(změna termínů je možná dle výjezdů tříd na mimoškolní pobyty a epidemiologické situace)  

Rodiče mohou školu navštívit každý den na základě emailové nebo telefonické domluvy. 

Školní družina 

Poplatek za družinu 200,- Kč měsíčně je splatný ve třech splátkách: do 9. 9. 2022 800,- Kč, do 6. 1. 2023 600,- Kč a do 
7. 4. 2023 600,- Kč. Částka nebude vybírána v hotovosti, zasílejte ji na účet č.: 155178620/0600. Jako variabilní 
symbol uvádějte evidenční číslo, které bude mít žák uvedeno v notýsku, do textu napište jméno a příjmení dítěte. Provoz 
družiny je každý den od 6.00 hodin do 17.00 hodin. Ve školní družině budou otevřeny pravidelné kroužky, činnost 
kroužků bude zahájena od 3. 10. 2022. Tyto kroužky jsou pro žáky ŠD bez poplatku.  
Nabídka kroužků: 
Vaření - žáci 3. ročníků - školní kuchyňka, pondělí 15:30 – 17:00 
Jogínci – žáci 2. ročníků - malá tělocvična, pondělí 16:00 – 16:45            
Flétna pro zdraví – pokročilí (hraje z not „G,A,H,C,D“) - hudebna v budově školy, úterý 15:45 – 16:30  
Hravé malování - žáci 1. ročníků - učebna v malé budově, úterý 15:45 – 16:30  
Sportovní hry - žáci 2. ročníků (florbal, fotbal, vybíjená,…) - malá tělocvična, středa 16:00 – 16:45                     
Zvířátka a my - žáci 1. ročníků - učebna v malé budově, středa 15:45 – 16:30   
Hvězdáři - žáci 3. ročníků - učebna v malé budově, čtvrtek 15:45 – 16:30 
Jogínci - žáci 1. ročníků - malá tělocvična, pátek 15:10 – 15:50 
 

Plánované školní akce 

 
Chceme vás upozornit na to, že všechny aktivity školy budou probíhat dle epidemiologické situace a možností školy. 
 vyhlašování a odměňování nejlepších žáků školy – nejlepší žáky budeme vyhlašovat 2x ročně, vždy po pololetní 

pedagogické radě 

 poznávací zájezd do Polska (3 dny Osvětim a Krakov) 

 poznávací zájezd do Anglie (7 dnů květen 2023) 
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 žákovská knihovna – žáci mohou navštěvovat žákovskou knihovnu v 1. patře školy, půjčovní doba je v pondělí od 
13.30 – 14.00 a o velké přestávce v pondělí a ve čtvrtek nebo po dohodě s paní učitelkou Janou Seckou 

 sběrová rána 3. 11. 2022 a 18. 5. 2023 
 

 ředitelské volno 18. 11. 2022 
 

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2022/2023 

Název kroužku Jméno vyučujícího Kdy bude kroužek probíhat 
Přírodovědný kroužek Ivana Sobolíková čas upřesněn v září 
Florbal (3. - 5. ročník) Michaela Doubravová Pátek – 14.00 - 15.00 
Logopedická prevence Michaela Doubravová Středa 13.00 – 14.00  
Atletika 1. stupeň (1. – 3. ročník) ŠAK Úterý, čtvrtek 16.00 – 17.00 
Atletika 1. stupeň (4. – 5. ročník) ŠAK Pondělí, středa 17.00 – 18.00 
Atletika předškoláci ŠAK Středa 16.00 – 17.00 
Příprava na přijímací zkoušky z M - 9.A, 
B 

Petr Stuchlík Od října 2022 

Příprava na přijímací zkoušky z ČJ - 9.A, 
B 

Lenka Klepalová, Michaela 
Odvárková 

Od října 2022 

Základy ručních prací (5. – 9. ročník) Jana Mivaltová, Andrea Morchová Středa 14.00 - 15.30 (1 x za 14 
dní) 

 

Přihlášku odevzdají děti do 16. 9. 2022 třídnímu učiteli. Cena pro kroužky školy je 500,- Kč za pololetí. Platby se 
uskuteční v týdnu od 19. 9. do 23. 9. 2022 u vyučujícího kroužku. Kroužky začnou od 1.10. 2022 a budou trvat do konce 
května 2023. Odpadlé hodiny budou nahrazovány.  

Cena kroužků ŠAK Atletika 1. st. je 4 000 (2x týdně) na celý rok a pro předškoláky 2 000 Kč (1x týdně) na rok. 
Přihlášky zasílejte na adresu novakovalenk@gmail.com , tyto kroužky zahajují činnost v týdnu od 12. 9. 2022. 

Kroužek keramiky bude pro žáky 4. až 6. ročníků pod vedením Olgy Kudrnové, cena za pololetí je 2000 Kč. 
Taneční kroužek SelectDance – zajišťuje taneční škola. Kroužek je určen dětem 1. - 5. ročník. Více informací a videa 
najdete na www.selectdance.cz  
Čas kroužku: Pátek 14:00-15:00 
Přihlášky do: 22. 9.2022, kapacita kroužku omezena: www.selectdance.cz 
Cena: 1300 Kč / pololetí  
Kontakt: Kováč, 602307349, info@selectdance.com 
 
 

Školní jídelna: 

Platby stravného probíhají přes účty v bankovních ústavech (číslo účtu školní jídelny: 10006-9701120524/0600). 
Cena jednoho oběda pro žáky ve věku 7 až 10 let činí 32,-Kč, tj. měsíčně 704 Kč (1 oběd 32,- Kč x 22 dní) a pro žáky ve 
věku 11 až 14 let 34 Kč, tj. měsíčně 748,- Kč a pro žáky 15 let a více 36 Kč tj. 792,-Kč. Vyhláška č. 107 z roku 2005 
stanovuje zařazení žáků do kategorií dle věku, kterého dosáhnou ve školním roce, tj. od 1. 9. až 31. 8. Upozorňujeme 
rodiče a žáky, že oběd, který nemohou odebrat, je nutno telefonicky odhlásit do 7.00 hodin daného dne: telefon a 
záznamník 464 629 211, dále na www.strava.cz. Odhlásit oběd nelze přes email. Obědy se vydávají na pardubické karty, 
které se musí zaregistrovat u vedoucí školní jídelny. V případě změny vašeho bankovního účtu musíte toto nahlásit 
vedoucí jídelny, aby váš případný přeplatek nebyl vrácený jinam! 

 
S platností od 1. 11. 2003 se všechny školy, jejichž zřizovatelem je MmP, řídí vyhláškou č.48/1993 Sb. o školním 

stravování. Dle této vyhlášky má nemocný žák nárok na odběr oběda jen 1. den nemoci (výdej 11.30 – 11.40). Po dobu 
mimořádných opatření (do 10. 9. 2022) dáváme jídlo do našich plastových nádob. Od 13. 9. si noste vlastní nádoby – 
jídlonosiče! Upozorňujeme rodiče, že musí nemocným žákům oběd po dobu nemoci odhlásit. 
 

Poplatky během školního roku 

Příspěvek do pokladny Spolku rodičů a přátel školy se v loňském školním roce nevybíral, předpokládáme, že letos bude 
vybíráno 200,- Kč za žáka, platí starší sourozenec a vybírá se po odsouhlasení třídních důvěrníků 19. 10. 2022 na třídní 
schůzce. 
 Žáci ve sportovních třídách jsou členy Školního atletického klubu a platí členský příspěvek ve výši: 2. ročník 400,- Kč, 
3. ročník 500,- Kč, 4. ročník 600,- Kč, 5. ročník 700,- Kč a třídy 2. stupně 2500,- Kč. V případě neuhrazení členského 
příspěvku, neúčasti na sportovních akcích pořádaných ŠAKem a při porušování školního řádu může být žák ze sportovní 
třídy přeřazen do třídy běžné. 
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Spolupráce s dětmi 

Vedení školy na základě dobrých zkušeností bude opět uskutečňovat setkání se zástupci jednotlivých tříd, se kterými 
projednává připomínky, náměty a dotazy. Zvolení zástupci školy budou docházet na jednání „Dětského a studentského 
parlamentu“ na Magistrát města Pardubice. 

 

Touto cestou bychom chtěli upozornit na některé problémy a požádat o spolupráci při jejich řešení 

 Časté zapomínání stravovací karty do školní jídelny 
a nevhodné zacházení s vitamínovými doplňky 
(vyhazování banánů, pomerančů v okolí školy). 

 Z hygienických důvodů vyžadujeme přezouvání 
žáků (v budově školy nelze používat cvičební obuv). 

 Školní řád zakazuje používat mobilní telefony 
během vyučovací hodiny a jejich dobíjení ve škole. 

 Důsledně bude trestána šikana, úmyslné 
poškozování majetku školy a užívání návykových 
látek (kouření, konzumace alkoholu a jiné). 

 Všechny omluvenky o nepřítomnosti a žádosti 
o uvolnění žáka z vyučování sdělujte třídnímu 
učiteli prostřednictvím zápisníku žáka; nepište 
omluvenky na volné listy papíru! 

 
 

Drobné, ale důležité informace

 Zákonný zástupce dítěte má za povinnost 
nejpozději do tří pracovních dnů oznámit důvod 
nepřítomnosti žáka ve škole, pokud tak neučiní, 
absence žáka nebude omluvena. 

 Žáci již nemají papírové žákovské knížky, známky 
v 1. a 2. ročníku jsou zapisovány do Deníčku 
školáka a od 3. ročníku jsou zapisovány pouze 
elektronicky do programu Bakalář, do kterého mají 
přístup rodiče po internetu. 

 Upozorňujeme na opakované ztráty osobních věcí 
a cenností. Není vhodné, aby žáci nosili do školy 
cenné věci a větší finanční obnosy. Mobilní 
telefony musí mít žáci u sebe (ne v tašce, lavici 
nebo šatně, na TV si je uloží u učitele), škola za ně 
neručí a neřeší jejich ztráty. 

 V době mezi dopoledním a odpoledním 
vyučováním mají žáci možnost využít určenou 
učebnu, kde budou pod pedagogickým dohledem. 
V jiném případě za žáky škola nenese odpovědnost. 

 Všechny úrazy se musí nahlásit okamžitě 
vyučujícímu. 

 Formuláře k úhradě bolestného z pojistných 
událostí jsou k vyzvednutí v kanceláři u paní 
asistentky Mgr. Karly Kubanové. 

 Žáci mohou jezdit do školy na kolech, které se 
zamykají do stojanů za budovou školy. Škola však 
za odcizení nenese odpovědnost, pojišťovna je 
neodškodňuje. 

 Žáci od 5. ročníku jsou povinni své věci odkládat 
do přidělených šatních skříněk a ty zamykat. 

 Za věci odložené a zapomenuté v šatnách po 
vyučování škola neručí, zároveň nejsou ani 
předmětem odškodnění z pojistné smlouvy školy. 

 Opět zavádíme pitný režim, na chodbách budou pro 
žáky várnice s čajem. 

 Hlavní vchod a suterén školy monitorován 
kamerovým systémem! 

 

 

Školní vzdělávací program ŠTAFETA 2022 

Školní vzdělávací program ŠTAFETA charakterizují SPORT a MIMOŠKOLNÍ POBYTY. 
 

Projekty školy 

Ve školním roce 2022/2023 je škola zapojena do projektů: 
- M. R. K. E. V.   - Ovoce a zelenina do škol 
- Recyklohraní   - Mléko do škol   
- OP VVV Šablony pro MŠ a ZŠ - Obědy pro děti 
- Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II) - Podpora polytechnického vzdělávání 

pro žáky 8. – 9. ročníků ve spolupráci s Gymnáziem Dašická 
 

Na závěr přejeme dětem klidný školní rok 2022/2023 

 


