
Přihláška na zájmové kroužky 2020/2021 
Podepsané přihlášky s vyznačenými kroužky, na které se dítě 

přihlašuje, odevzdávejte do pondělí 21. září. 

Jméno a příjmení:   Třída: 

  OVOV – D. Bärtlová, pondělí 14:00-14:45 hodin. 4.třída a 
starší. 450 Kč. 

  OVOV – D. Bärtlová, pondělí 14:45-15:30 hodin. 2. a 3. 
třída. 450 Kč. 

  OVOV – G. Kobernová, čtvrtek 13:15-14:00 hodin. 1. a 2. 
třída. 450 Kč. 

 Akvaristika – D. Bärtlová, pátek 14:00-14:45 hodin. Od 2. 
třídy. 450 Kč. 

 Šikovné ručičky – M. Svobodová, pondělí 14:00-15:30 

hodin. Od 5. třídy. 800 Kč. 

 Flétna – V. Zemková, úterý 14:00-14:45 hodin – 

začátečníci. 450 Kč. 

 Flétna – V. Zemková, čtvrtek 14:45-15:30 hodin – pokročilí. 

450 Kč. 

 Kytara – L. Jedličková, pondělí 15:00-15:45 hodin. 450 Kč. 

 Pěvecký sbor – L. Jedličková, pondělí 14:00-14:45 hodin. 1. 

– 5. třída. 450 Kč. 

 Keramika – R. Zachová, úterý 14:00-15:30 hodin. 900 Kč. 

 Keramika – R. Zachová, čtvrtek 14:00-15:30 hodin. 900 Kč. 

 Turistika a pingpong – J. Steinbauer, čtvrtek 14:00-15:30 

hodin. Od 3. třídy. 600 Kč. 

 Deskové hry – J. Steinbauer, úterý 14:00-15:30 hodin. Od 

3. třídy. Zdarma (hrazeno z OPVVV) 

 Čtenářský klub – J. Vtípil, čtvrtek 14:00 – 15:30 hodin. 4. – 

9. třída. Zdarma (hrazeno z OPVVV) 

 Kruhový trénink – J. Vtípil, úterý a čtvrtek 7:00-7:45 hodin. 

2. stupeň. 450 Kč. 

 Miniházená – J. Vtípil, středa 14:15 – 15:00 hodin. 2. – 4. 

třída. 450 Kč. 

 Výtvarný atelier 1 (přípravka) - K. Šilhánová, pondělí 

15:00-17:00. 1. - 4. třída a předškolní. 900 Kč. 

 Výtvarný atelier 3 (příprava na SŠ) - K. Šilhánová, středa 

16:00-18:00. 3. - 9. třída. 900 Kč. 

 Ateliérová školička (přípravka) - K. Šilhánová, středa 

14:00-16:00. 1. - 4. třída a předškolní. 900 Kč. 

 Florbal – P. Piech (Olymp Praha), úterý 14:00-14:55. 1. – 2. 

třída. 600 Kč. 

 Florbal – P. Piech (Olymp Praha), úterý 15:05-16:00. 3. – 5. 

třída. 600 Kč. 

 Dětské divadlo – středa 15:00. Přihlášky přímo na e-mail 

verika@email.cz (jméno žáka, třída). 900 Kč. 

Podpis zákonného zástupce: 
 

Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 29. září 2020. Kroužky 

budou otevřeny podle naplněnosti. Platby za kroužky převeďte na 
účet školy: 62296329/0800 (s variabilním symbolem, který je 

uveden v žákovské knížce!) po zahájení jejich činnosti. Kroužek 
florbalu a dětského divadla hraďte přímo jejich vedoucím. Uvedené 

ceny platí pouze pro jedno pololetí. 
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Hospodářka školy: 
A. Frimlová 

 
Školník: J. Hrych 

 
Školní jídelna: 

A. Křížová 
(vedoucí školní jídelny) 

M. Kovalová 
(hlavní kuchařka) 

L. Mášová 
H. Maftei 

A. Špiláčková 
 

Vrátnice: 
I. Šafránková 
P. Demeter 

 
Úklid: 

K. Novotná 
N. Zaoral 

S. Kerechun 
 

Kontakt: 
tel. ústředna: 261 215 728-9 

tel. ředitelna/fax: 261 215 730 
e-mail: reditelka@zskresomyslova.cz 

 
E-mailová adresa na konkrétní 

zaměstanance školy je ve tvaru: 
prijmeni@zskresomyslova.cz 

Ředitelka školy: 
Mgr. H. Holmanová 

 
Zástupkyně ředitelky: 

Mgr. J. Vostárková 

 
Třídní učitelé: 

1.A – Mgr. E. Burdová 
2.A – Mgr. Š. Podskalská 
2.B – Mgr. K. Nováčková 
3.A – Mgr. V. Zemková 
3.B – Mgr. M. Syslová 

(výchovná poradkyně – I. stupeň) 
4.A – Mgr. J. Vtípil 
4.B – M. Šímová 

5.A – Ing. D. Bärtlová 
6.A – Mgr. G. Kobernová 

(metodik prevence) 
7.A – RNDr. L. Baďurová 

Sládková  
8.A – Mgr. V. Brázdová 
(výchovná poradkyně – II. 
stupeň, volba povolání) 
9.A – Mgr. J. Horálek 

 
Netřídní učitelé: 

Mgr. T. Najbrt 
Mgr. J. Steinbauer 

M. Svobodová 
L.  Jedličková 

L. Rzepková (asistentka. ped.) 

R. Zachová (asistentka. ped.) 

 
Školní družina: 

J. Gatevová 
(vedoucí vychovatelka) 

E. Kladivová 
O. Pavlíčková (asistentka. ped.) 
K. Kubíčková (asistentka. ped.) 

K. Hemerková (asistentka. 
ped.) 

P. Kučerová 
 

 

Organizace školního roku 2020/2021 
 

1. pololetí začíná 1. září 2020, končí 31. ledna 2020. 
2. pololetí začíná 3. února 2020, končí 30. června 2020. 

 
Prázdniny: 

Podzimní: 29. a 30. října 2020 
Vánoční: 23. prosince 2020 – 4. ledna 2021 

Pololetní: 29. ledna 2021 
Jarní: 22. až 26. února 2021 
Velikonoční: 1. dubna 2021 

Hlavní – letní: 1. července 2021 – 31. srpna 2021 

 

 

http://www.zskresomyslova.cz/


 
Co všechno dal a vzal minulý školní rok 2019/2020 a co bude 

dál? 

První část roku probíhala se vším, co k životu v naší škole 

patří: naši reprezentanti se zúčastnili republikového finále 

OVOV; průvodci z 9. třídy provedli mladší spolužáky 

nedalekou Uměleckou zahradou; sedmáci a deváťáci se 

zúčastnili závodu Republika na Vyšehradě; ocenit naše 

„olympioniky“ za jejich prezentaci OVOV přišel olympijský 

vítěz Martin Doktor; proběhly tradiční vánoční trhy; podíleli 

jsme se na Jarmarku, který organizovalo Divadlo Na 

Fidlovačce; stihli jsme ještě zorganizovat školní soutěž Zpívej, 

Křesomysle, zpívej!; a zúčastnit se několika sportovních 

soutěží a dalších akcí… 

A pak přišla epidemie, školy se zavřely a my jsme najednou 

měli úplně jiné starosti:  jak učit děti na dálku, jak s nimi 

udržet kontakt a jak jim předávat to, co jsme jim předat 

chtěli. Najednou jsme museli učit nejen děti, ale i sami sebe. 

Pro všechny nová situace – a tu jsme nakonec zvládli díky IT 

technice i díky pomoci rodičů (Vyplňte prosím dotazník). 

Jak začal a jak bude pokračovat tento školní rok? 

Víme, jak začal: u nás s rouškami na chodbách – přece jen 

opatrnosti není nikdy dost ☺ 

V průběhu září se budeme vracet k učivu z 2.pololetí loňského 

roku a následně začneme s hodnocením práce dětí, tedy i se 

známkováním. 

Od tohoto roku přecházíme na elektronické žákovské knížky 

v programu Bakaláři. Rodičovská přístupová hesla vám žáci 

přinesou v zalepených obálkách. Věříme, že uvítáte tento 

způsob zrychlené a přímé komunikace mezi školou a vámi 

rodiči. 

Zároveň děti dostaly zjednodušené papírové žákovské knížky, 

kam budete zapisovat omluvenky, kde máte uvedené 

variabilní symboly pro různé platby a kde na str. 3 zapište své 

aktualizované údaje. 

Od 1. 9. 2020 došlo na základě změny Školského zákona 

k úpravě našeho školního řádu, konkrétně v čl. odst.7: „.Žáci 

během pobytu ve škole mají zakázáno používat mobilní 

telefony nebo jiná elektronická zařízení s výjimkou hodin, kdy 

jsou na pokyn učitele využívány při výuce. Vypnuté telefony 

mají žáci uzamčené ve svých šatních skříňkách. Za případnou 

ztrátu či poškození takto neuloženého zařízení škola nenese 

odpovědnost.“ 

 

 

Dotazník připravenosti na distanční výuku 

Jméno, příjmení, třída : ________________________ 

Podle školského zákona je nyní povinná i distanční výuka 

(stejně jako prezenční). Proto je ze strany rodičů a 

zákonných zástupců potřeba zajistit podmínky pro tuto 

formu výuky. V případě, že by se epidemiologická situace 

zhoršila natolik, že by výuka musela probíhat touto formou, 

prosíme o potvrzení a upřesnění do 21. 9.  (křížkem 

vyznačte možnost, která odpovídá reálnému stavu): 

žák/žákyně pro potřeby distanční výuky: 

 má k dispozici elektronické zařízení s mikrofonem a 

kamerou (tímto zařízením může být mobilní telefon 

(smartphone), tablet, notebook, osobní počítač (PC)), 

které   může používat samostatně bez omezení 

  sdílí s dalšími členy rodiny 

 má možnost připojení tohoto zařízení k internetu 

tak, aby mohl být streamován (přenášen) obraz i zvuk 

 má zřízenou a plně funkční školní e-mailovou 

adresu 

 umí pracovat s Google učebnou (Google 

Classroom)   samostatně 

 ve spolupráci s další dospělou 

osobou 

 má možnost tisku materiálů 

 

Podpis zákonného zástupce: 

_________________________________ 

 

Děkujeme všem rodičům (SRPŠ) za to, že přispěli 

na stavbu altánu a vybavení dětského hřiště naší 

školy a zapůjčení techniky pro distanční výuku! 

 

Přejeme všem žákyním, žákům, rodičům a 

pedagogům šťastný a úspěšný školní rok 

2020/2021! 

 

 
Základní škola KŘESOMYSLOVA 

Křesomyslova 724/2, Praha 4, 140 00 
www.zskresomyslova.cz 

 

http://www.zskresomyslova.cz/

