
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 škol-

ního vzdělávacího programu nazvaného „Otevřená 

škola“. 

    Jako základní škola chceme žákům poskytovat zá-

kladní vzdělání, tj. naučit je dobře českému jazyku  

a matematice, zajistit jim všeobecný přehled  

o ostatních oborech, v souladu se současnými trendy jim 

dát dobré základy jednoho cizího jazyka. Anglický jazyk 

se začínají děti povinně učit od 1. ročníku, ostatní jazyky 

jsou povinně volitelné od 7. ročníku. Ve škole existují  

2 školní počítačová centra, která umožňují žákům rozví-

jet vědomosti a dovednosti při práci s informačními 

technologiemi. Důraz klademe na mimotřídní aktivity 

nad rámec výchovně vzdělávacího standardu. Ve škole 

pracují kroužky výpočetní techniky,  sportovní a jazy-

kové kroužky. Organizujeme školy v přírodě a lyžařské 

kurzy.  

    Školu navštěvuje 390 žáků (na I. stupni 130 žáků, na 

II. stupni rovněž 260 žáků), kteří jsou rozděleni  

do 17 tříd. 

  Školní družina nabízí ve 3 odděleních aktivity celkem 

90 žákům z 1. – 3. ročníku.   

. 

    Ve škole působí 26 pedagogů (na 1. stupni 8 učitelek, 

na 2. stupni 18 vyučujících), 3 vychovatelky školní dru-

žiny, 13 asistentek pedagogů a 6 hospodářsko-technic-

kých pracovníků. 

 

2. Organizace výuky 

 

     Rozšířenou nabídkou volitelných předmětů  

a kroužků se snažíme vyjít vstříc žákům i jejich rodi-

čům. 

Škola poskytuje žákům možnost navštěvovat následující 

kroužky: 

 

 

I. stupeň:  

počítačový, anglického jazyka, sportovních her, lega, ši-

kovných rukou, dyslektický, výtvarný; 

 

II. stupeň: 

počítačový, anglického jazyka, přípravy k přijímacím 

zkouškám z českého jazyka a matematiky, šikovných 

rukou, psaní všemi deseti, knihovnický, sportovní (pro-

bíhá 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, florbalové a volejbalové turnaje, turnaje  

v házené a kopané. 

 

Vyučování začíná v  8 hodin a pokračuje podle následu-

jícího rozvrhu:  
   

                     
3. Organizace školního roku 2022/23: 

 

Prázdniny: 

Podzimní: 26. 10. a 27. 10. 2022 

Vánoční: 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 

Pololetní: 3. 2. 2023 

Jarní:  13. 3. – 19. 3. 2023 

Velikonoční: 6. 4. 2023 

Hlavní:  1. 7. – 31. 8. 2023 

Termín vydávání vysvědčení: 

I. pololetí:      31. ledna 2023         

II. pololetí:  30. června 2023 

Den otevřených dveří:     14. a 15. října 2022  

(dle epidemiologické situace)                         

Burza středních škol AMOS:       20. října 2022 

(dle epidemiologické situace) 

Termín přijímacích zkoušek na střední školy: 

duben 2023 

Termín podání přihlášky: do konce února 2023 

 

 

Další důležité termíny: 

Pedagogické rady: 1. 9. 2022, 7. 11. 2022, 16. 1. 2023, 

17. 4. 2023, 19. 6. 2023. 

Třídní schůzky: 1. stupeň / 2. stupeň: 6. 9. / 8. 9. 2022,  

8. 11. / 10. 11. 2022, 10. 1. / 12. 1. 2023, 18. 4. / 20. 4. 

2023, 6. 6. / 8. 6. 2023. Přesný termín oznámí rodičům 

třídní učitelé prostřednictvím žákovské knížky.  

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 8.00 – 14.00 hod., čtvrtek 9.00 – 14.00 hod.  

V ostatních dnech kdykoli, vždy po předchozí domluvě. 

Provozní porady: poslední pondělí v měsíci nebo dle po-

třeby.  

Žákovský parlament: 

Každé první pondělí v měsíci ve 14.00 hod. 

 

Všechny důležité termíny najdete i na webových strán-

kách školy. 

 

4. Doplňkové programy: 

 

     V  rámci doplnění výuky pořádáme návštěvy kin, di-

vadel, Městské knihovny, muzeí, výstav.  Spolupracu-

jeme s KIC Ivančice, ZUŠ, účastníme se akcí SVČ Ivan-

čice. 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 pěvecké a recitační soutěže, žá-

kovskou akademii Menšíkův úsměv, vánoční jarmark, 

maškarní karneval ve školní družině, naši nejmladší 

žáčci navštěvují své kamarády v mateřské škole na 

Chřestové ulici.  

      Škola je zapojena také do projektů „Zdravé zuby“, 

„Školní mléko“ a „Ovoce do škol“, „Bezplatné stravo-

vání“ a „Šablony“. 

 

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 

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 



on-line“ nebo odkaz „omlouvání žáka“ je jistě krokem 

vpřed. 

     

    O všech aktivitách se také můžete dočíst v Ivančic-

kém 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 naší činnosti (sběr bylin a papíru,  vánoční  jarmark, 

žákovská akademie). Stále více však budeme potřebo-

vat i Vaši pomoc. Věříme, že i Vám záleží na tom, 

aby měli žáci ve škole pěkné prostředí a moderní vyba-

vení a že i Vy rozšíříte řady našich sponzorů. Naše po-

děkování patří především rodičům a podnikatelům, 

kteří svým sponzorským darem přispěli ke zlepšení 

školního prostředí 

 

 

    Přeji Vašim dětem hodně úspěchů a radosti z po-

znání, 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. Klára Vacková, zástupkyně ředitelky   

 

Přípravná třída Mgr. Andrea Krejčířová 

I. stupeň 

I. A  Mgr. Ilona Šimková  

I. B  Mgr. Zdeňka Muchová  

II. třída  Mgr. Jaroslava Polehlová 

III. třída  Mgr. Petra Řezáčová 

IV. A  Mgr. Kateřina Šafránková Cupáková 

IV. B  Mgr. Andrea Marušová 

V. třída  Mgr. Klára Vacková 

II. stupeň: 

VI. A  Mgr. Renata Blažková    

VI. B  Mgr. Jana Kračmarová  

VII. A  Mgr. Dana Špidlíková   

VII. B  Mgr. Michaela Lenertová 

VIII. A   Mgr. Jitka Tesáčková 

VIII. B  Mgr. Pavel Švehlík  

IX. A  Mgr. Ondřej Bureš 

IX. B  Mgr. Lenka Moresová 

IX. C  Mgr. Silvie Rumreichová   

 

Netřídní učitelé: Mgr. Andrea Brabencová 

Mgr. Ivanka Dvořáková 

Mgr. Kamila Jeřábková 

Mgr. Dana Kuczmanová 

Mgr. Kateřina Novotná Kudrnová  

Mgr. Pavel Procházka 

Mgr. Martina Šrajtlová  

Školní družina: Miroslava Sojková, vedoucí vychovatelka 

Hana Obršlíková, vychovatelka 

Ludmila Vyskočilová, vychovatelka 

Asistentky pedagogů: 

Vladimíra Doupovcová 

Jitka Kocábová 

Petra Kocmanová 

Dagmar Novotná 

Aneta Menclerová 

Marcela Paličková 

Hana Obršlíková 

Jana Procházková 

Bc. Lenka Procházková 

Ing. Lenka Procházková 

Lenka Sádlová 

Miroslava Sojková 

Lucie Třísková 

Ludmila Vyskočilová 

Ekonomicko-správní zaměstnanci: 

Ivana Komárková, ekonomka 

Mgr. Pavel Procházka, správce inf. technologií 

Martina Novotná, školnice 

Martina Plívová, uklízečka 

Zdeňka Rosenbergová, uklízečka 

Renata Novotná, uklízečka 

 
 

 
Základní škola 

 

 

 
 

Vladimíra Menšíka 
 

 

 

 

 

 

Základní škola Vladimíra Menšíka 

Ivančice, okres Brno-venkov 
  
 

adresa:  Růžová 7, 664 91 Ivančice 

     tel.:        546 451 584, 546 451 583 

        e-mail adresa:    zsvmivancice@seznam.cz 

        webové stránky: www.zsvm.cz 

 

 

    
Příspěvková organizace 

              IČO:  709 19 453 

              Bankovní spojení: 86-15602702257/0100      

 

              Zřizovatel:  Město Ivančice, Palackého nám. 6   
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