
Vážení rodiče,  

 

jsme rádi, že Vaše dítě navštěvuje naši školu. Máme zájem o dobrou 

spolupráci rodiny a školy,  

a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě 

před zahájením školního roku. 

                                                       Mgr. Lenka Vokurková, řed. školy 

 

 

1. Několik informací o škole 

 

    Škola vyučuje v 1. - 9. ročníku podle vlastního školního vzdělávacího 

programu nazvaného „Otevřená škola“. 

    Jako základní škola chceme žákům poskytovat základní vzdělání, tj. 

naučit je dobře českému jazyku a matematice, poskytnout jim 

všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými 

trendy jim dát dobré základy jednoho cizího jazyka a seznámit je 

uživatelským způsobem s prací na počítačích. Ve škole existují 2 školní 

počítačová centra, která umožňují žákům více se seznamovat 

s výpočetní technikou. Důraz škola klade na mimotřídní aktivity 

nad  rámec výchovně vzdělávacího standardu: sportovní kroužky, 

jazykové kroužky a kroužky výpočetní techniky, školy v přírodě 

a  lyžařské kurzy.  

    Školu navštěvuje 280 žáků (na I stupni 110 žáků, na II. stupni 170 

žáků), kteří chodí do 14 tříd. 

Školní družina má 2 oddělení, které navštěvuje 60 žáků 1. až 5. třídy.    

    Škola vyučuje anglický, německý a ruský jazyk, anglický jazyk se 

začínají děti povinně učit od 3. ročníku, ostatní jazyky jsou povinně 

volitelné od 7. ročníku. 

   Ve škole pracuje 20 učitelů (z toho na 1. stupni vyučuje 7 učitelek 

a na 2. stupni 13 učitelů), 2 vychovatelky školní družiny, 7 asistentek 

pedagogů a 5  hospodářsko - technických pracovníků. 

 

2. Organizace výuky 

 

     Rozšířenou nabídkou volitelných předmětů a kroužků se snažíme 

vyjít vstříc žákům i jejich rodičům. 

Škola poskytuje žákům možnost navštěvovat následující kroužky: 



 

I. stupeň:  

počítačový, anglického jazyka, sportovní hry, Lego, Šikovné ruce, 

dyslektický, výtvarný. 

 

II. stupeň: 

počítačový, anglického jazyka, přípravy na přijímací zkoušky, Šikovné 

ruce, Psaní všemi deseti, knihovnický, sportovní kroužky (probíhají 

stejně jako hodiny TV v Městské sportovní hale, popř. na stadionu 

Slovanu Ivančice). Žáci se mohou také zúčastňovat dalších aktivit 

připravovaných vyučujícími Tv. Uskutečňujeme např. návštěvy 

plaveckého bazénu v Nové Vsi, floorbalové a volejbalové turnaje, 

turnaje házené a kopané. 

 

Vyučování začíná v  8 hodin a pokračuje podle následujícího rozvrhu:

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hodina od do 

0. 7.05 7.50 

1. 8.00 8.45 

2. 8.55 9.40 

3. 10.00 10.45 

4. 10.55 11.40 

5. 11.50 12.35 

6. 12.45 13.30 

7. 13.05 13.50 

8. 13.55 14.40 



3. Organizace školního roku 2014/15: 

 

Prázdniny: 

Podzimní: 27. 10, 29. 10. 2014 

Vánoční: 20. 12. 2014 – 2. 1. 2015 

Pololetní: 30. 1. 2015 

Jarní:  23. 2. – 27. 2. 2015 

Velikonoční: 2. 4. – 3. 4. 2015 

Hlavní:  1. 7. – 31. 8. 2015 

Termín vydávání vysvědčení: 

I. pololetí:      29. ledna 2015           

II. pololetí:  30. června 2015 

Den otevřených dveří:  17. a 18. října 2014                           

 

 

Termín přijímacích zkoušek na střední školy: 

Duben 2015 

Termín podání přihlášky: do 15. března 2015 

 

Další důležité termíny: 

Pedagogické rady:  1. 9. 2014, 10. 11. 2014, 19. 1. 2015, 13. 4. 2015, 

18. 6. 2015 

 

 

Třídní schůzky: 1.stupeň/2.stupeň: 9./11. 9. 2014, 11./13. 11. 2014, 

13./15. 1. 2015, 14./16. 4. 2015, 2./4. 6. 2015. 

Přesný termín oznámí rodičům třídní učitelé prostřednictvím žákovské 

knížky + na web. stránkách školy.  

Konzultační hodiny pro rodiče:   

Každé první pondělí v měsíci 14.00 – 15.00 hod. 

V případě potřeby se mohou rodiče domluvit na jiném termínu 

konzultace s jednotlivými vyučujícími.  

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:  

pondělí 10.00 – 14.00 hod., středa 13.00 – 14.00 hod.  

V ostatních dnech kdykoli, vždy po předchozí domluvě. 

Provozní porady: poslední pondělí v měsíci nebo dle potřeby.  

Žákovský parlament: 

Každé první pondělí v měsíci ve 14.00 hod. 



 

4. Doplňkové programy: 

 

     V  rámci doplnění výuky pořádáme návštěvy kin, divadel, Městské 

knihovny, muzeí, výstav.  Spolupracujeme s KIC Ivančice, ZUŠ, 

účastníme se akcí SVČ Ivančice. Žáci 3. a 4. ročníku absolvují  

plavecký výcvik, žáci II. stupně výcvik lyžařský (od 7. roč.)  a školu 

v přírodě s ekologickým zaměřením (v 6. roč.). 

      Tradičně pořádáme sportovní a zábavné dopoledne Den Vladimíra 

Menšíka, pěvecké a recitační soutěže, žákovskou akedemii Menšíkův 

úsměv, vánoční jarmark, maškarní karneval ve školní družině, naši 

nejmladší žáčci navštěvují své kamarády v mateřské škole na Chřestové 

ulici.  

      V prosinci 2006 se naše škola zapojila do projektu Adopce 

na dálku®  a ugandský chlapec Waigumba Abel dostal šanci 

na vzdělání. Pravidelně nám za tuto možnost děkuje ve svých dopisech, 

které si můžete přečíst buď na nástěnkách ve škole nebo na webových 

stránkách naší školy. 

      Škola je zapojena také do projektů „Zdravé zuby“, „Školní mléko“ 

a „Ovoce do škol“, spolupracujeme s firmou Laktea. 

 

 

5. Webové stránky školy 

 

     Neustále aktualizujeme webové stránky naší školy. Nynější stránky 

jsou vytvořeny tak, abyste se Vy i Vaše děti jejich prostřednictvím 

dozvěděli veškeré novinky, aktuality a informace.  

 

 

 

    Za zmínku stojí zejména odkaz „domácí úkoly“, kde bude každý den 

aktualizováno zadání domácích úkolů. Stejně tak odkaz „informace 

třídních učitelů“, „známky on-line“ nebo odkaz „omlouvání žáka“ je 

jistě krokem vpřed. 

   Odkaz „Vaše náměty“ dává prostor pro Vaše dotazy, připomínky atd.  

O všech aktivitách se také můžete dočíst v Ivančickém zpravodaji. 

       

 



6. Poděkování sponzorům 

    Zastupitelstvo Města Ivančic nám vychází vstříc v našich 

požadavcích a všechny naše aktivity finančně zabezpečuje. Nadále také 

budeme získávat peníze z našich aktivit (sběr bylin a papíru, školní akce 

- jarmarky, akademie). Stále více však budeme potřebovat i Vaši 

pomoc. Věříme, že i Vám záleží na tom, aby měli žáci ve škole pěkné 

prostředí a moderní vybavení a že i Vy rozšíříte řady našich sponzorů. 

Naše poděkování patří především rodičům a podnikatelům, kteří svým 

sponzorským darem přispěli ke zlepšení školního prostředí. Ve školním 

roce 2013/2014 to byli tito: Ing. Jan Blatný; Autoexpres M. Buček; 

Esta, spol. s. r.o.; Rupos, s.r.o; Drogerie - p. Libor Kilian;  Alpha 

Group.; p. Franěk – autobusová doprava; Renata Vildomcová; 

Elektro Holoubkovi Ivančice; Kuchyňské potřeby L. Viskupová; P. 

Řezáč Alfa Trade CZ; Zeus Ivančice; Stavebniny Plus, spol. s r.o. 

Ivančice; 4IT.cz p. Brabec Brno;  

 

 

    Přeji Vašim dětem hodně úspěchů a radosti z poznání, rodičům pak 

klid, trpělivost a pevné nervy. Vždyť všichni usilujeme o totéž. Aby 

naše děti byly šťastné, spokojené a úspěšné.   

 

                                

                               Mgr. Lenka Vokurková, řed. školy 

 

 

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovníci školy: 

 

Pedagogický sbor: 

Mgr. Lenka Vokurková, ředitelka školy            

Mgr. Jitka Štorková, zástupkyně ředitelky   

Mgr. Lenka Vokurková, výchovná poradkyně    

 

I. stupeň: 

I. tř. Mgr. Marie Machová 

II. A Mgr. Klára Vacková 

II. B Mgr. Ilona Šimková 

III. tř. Mgr. Silvie Papoušková              

IV. tř. Mgr. Iveta Bučková              

V. tř.  Mgr. Kateřina Dokoupilová  

 

II. stupeň: 

VI. A Mgr. Renata Blažková 

VI. B Mgr. Jana Kračmarová 

VII. A Mgr. Kateřina Novotná  

VII. B Mgr. Michaela Lenertová 

VIII.A Mgr. Jitka Tesáčková 

VIII.B Mgr. Pavel Švehlík 

IX. A  Mgr. Lenka Psotová 

IX. B  Mgr. Lenka Moresová   

 

Netřídní učitelé: 
Mgr. Pavel Procházka 

Mgr. Dana Kuczmanová            

Mgr. Zuzana Schmidová 

Mgr. Silvie Rumreichová 

  

 

Školní družina: 

Miroslava Sojková, vedoucí vychovatelka 

Jarmila Mrkvicová, vychovatelka 

 

 

 



 

Asistenti pedagoga: 

Jana Procházková 

Miroslava Sojková 

Jarmila Mrkvicová 

Lenka Procházková 

Lucie Třísková 

Mgr. Eva Kalousková 

Dagmar Novotná 

 

Ekonomicko-správní zaměstnanci: 
Ivana Komárková, ekonomka 

Mgr. Pavel Procházka, správce inf. technologií 

Liběna Kubíková, školnice 

Jaroslava Lasovská, uklízečka 

Zdeňka Rosenbergová, uklízečka 

 


