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Plán školy a kontakty

stojany
na kola

Třídy

budovy A, B, C

Ředitelna

budova B

Kancelář školy

budova A

Školní družina (ŠD)

budovy C, D, E

Jídelna

budova F

Školní psycholog

budova C

Výchovný poradce, metodik prevence

budova B

Důležité kontakty
Ředitel školy - Mgr. Jaroslav Březka – mail: brezka@zsuvaly.cz, tel. 281 981 946, 777 629 619
Zástupce pro 1. stupeň - Mgr. Lenka Foučková – mail: fouckova@zsuvaly.cz, tel. 776 629 840
Zástupce pro 2. stupeň - Mgr. Irena Nováková – mail: novakova@zsuvaly.cz, tel. 774 124 341
Výchovná poradkyně – Mgr. Jana Havlíková – mail: havlikova@zsuvaly.cz, tel. 606 606 049
Metodička primární prevence - Ing. Dana Misárková – mail: misarkova@zsuvaly.cz, tel. 774580150
Školní psycholožka - Mgr. Michaela Pejchalová – mail: pejchalova@zsuvaly.cz, tel. 774 264 747

Vybrané informace o Základní škole Úvaly
(detaily na www.zsuvaly.cz)
Školní družina
•

•
•

Školní jídelna – budova F

Během školního roku v provozu
od 6,30 do 9 hodin
a od 11,30 do 17 hodin
Vedoucí školní družiny - Dana Váňová,
telefon: 607 820 259, vanova@zsuvaly.cz
Formuláře, kontakty vychovatelek, kroužky
a další detaily najdete na www.zsuvaly.cz/
druzina

Školní klub v čítárně
•

•

•
•
•

Každý den je výběr ze dvou jídel, obědy se vydávají
od 11.15 do 14.15 hodin, objednávky na www.strava.cz
K objednání a výdeji obědů je třeba čip, který lze
zakoupit u vedoucí školní jídelny (vratná záloha)
Kontakt na vedoucí školní jídelny – Pavlína Stehlíková,
telefon: 281 981 615
stehlikova@zsuvaly.cz
www.zsuvaly.cz/skolni-jidelna/pro-rodice/

Bufet

Klub je určen přednostně pro žáky
6. – 9. tříd, v případě volné kapacity ho
mohou navštěvovat i žáci 5. ročníků.
Je otevřen v pracovní dny v čítárně
od 13 do 16 hodin. Zájem je třeba nahlásit
vedoucí družiny Daně Váňové na
vanova@zsuvaly.cz

Ve škole je bufet (otevřen od 7.40 do 10.00 hodin) a nabízí
zdravé svačinky i nápoje. Svačiny lze předplatit a dítě si
je pak vyzvedává. Ochutnávka a formuláře na objednání
jsou k dispozici 4. 9. před školou nebo pak přímo v bufetu.
Kontakt svacadoskolyuvaly@seznam.cz

Plánované kroužky 2017–2018
Kroužky fungují jak v rámci školní družiny (ŠD), tak i samostatně pod vedením jiných organizátorů. V nadcházejícím
roce to budou zejména tyto kroužky (více pak na https://www.zsuvaly.cz/tridy/krouzky/):
•
•
•
•
•
•

Sportovní kroužek (ŠD)
Pěvecký kr. (sbor, ŠD)
Florbal (ŠD)
Dramatický kroužek (ŠD)
Jógové hrátky (ŠD)
Hudebně-pohybový kroužek (ŠD)

•
•
•
•
•
•

Výtvarný kroužek (ŠD)
Čtenářský kr. (od 2.tř.)
Šikovné ruce (ŠD)
Vaření (ŠD)
Věda nás baví
Angličtina

•
•
•
•
•

Keramika
Floristický kroužek
Hejbni mozkem (studijní dovednosti – zábavně)
Stavění z Lega (Bricks4Kids)
Klub nadaných dětí (spolupráce s Mensa)

Další informace, co ve škole najdete, co funguje …
•
•
•
•
•
•
•
•

Etický kodex školy „Máme všech 5 pohromadě“ najdete na www.zsuvaly.cz/o-skole/eticky-kodex/
K vybavení školy patří – školní knihovna, čítárna, tělocvična, zahrada s hřištěm, skleníkem, altánem pro učení
venku, počítačová učebna, jazykové učebny, dílny, kuchyňka, atd.
Ve škole funguje školní parlament, žáci píší příspěvky do školního časopisu a pravidelně vycházejí informace
o dění ve škole v Životě Úval
Výbor rodičů – rodiceZSUvaly@gmail.com, www.zsuvaly.cz/o-skole/vybor-rodicu/
Školská rada – radaskoly@zsuvaly.cz
Plán prázdnin a třídních schůzek najdete na:
www.zsuvaly.cz/o-skole/organizace-vyuky/organizace-skolniho-roku/
Plán akcí školy jako jsou školní soutěže, olympiády a jiné projekty najdete na:
www.zsuvaly.cz/celorocni-plan-akci/
Jako rodič musíte sledovat zejména tyto stránky
o novinky týkající se celé školy www.zsuvaly.cz/novinky/
o novinky ze třídy dítěte www.zsuvaly.cz/tridy/
o známky a sdělení třídní učitelky na https://bakalari.zsuvaly.cz/bakaweb/Login.aspx
o obědy www.strava.cz případně na www.skolniprogram.cz, kde lze objednat i mléko
o družina www.zsuvaly.cz/druzina
o můžete se připojit do neoficiální skupiny na Facebooku „Fórum pro rodiče dětí škol(k)ou povinných v Úvalech“

