
Organizace školního roku 
 

Prázdniny: podzimní:  29. – 30. 10. 

 vánoční:   22. 12. – 2. 1. 

 pololetní:   1. 2. 

 jarní:   25. 2. – 3. 3. 

 velikonoční:  18. 4. 

 hlavní:   29. 6. – 1. 9. 

 
Třídní schůzky od 1530: Čt 6. 9., Čt 15. 11., Čt 25. 4. 

 

Konzultační hodiny:   

výchovná poradkyně:  

Mgr. Jaroslava Řehořová: po domluvě 

metodik prevence: 

Mgr. Lenka Valešová: po domluvě 

 

Zápis do první třídy: 1. 4. 2019 od 1500 do 1800 hodin. 

 

Školní družina: 606 259 710 

Provoz školní družiny: 630 hodin – 1630 hodin 

Vychovatelky: Zdena Janíčková, Radka Vodrážková 

 

Mateřská škola: 602 442 759 

Provoz: 630 hodin – 1630 hodin 

Učitelky: Jitka Chvojková, DiS., Markéta Sojková, DiS.,  

Nikola Pokorná, Andrea Procházková, DiS. 

 

Mateřská škola u ZŠ: 778 452 504 

Provoz: 630 hodin – 1230 hodin 

Učitelky: Ladislava Krouzová, Marie Jíchová 

 

Zápis do mateřské školy: 2. – 10. 5. 2019 

 

 

Základní škola a mateřská škola 

Jesenice, okres Rakovník 
 

 

Adresa: Školní 323, 270 33 Jesenice 
 

 

Tel: ředitelna: 724 926 290 
e-mail: konir@zsjesenice.cz 

 

Tel.: kancelář: 313 599 286  

 školní kuchyně: 602 442 758 

 mateřská škola: 602 442 759 

 mateřská škola u ZŠ: 778 452 504 

 školní družina: 606 259 710 
 

www.zsjesenice.cz 
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Vážení rodiče,  

rádi bychom Vám touto cestou poskytli některé informace ze školního 

řádu, se kterým Vás podrobněji seznámí třídní učitelé, nebo jej najdete 

na našich internetových stránkách. 

2.1. Docházka do školy 

a) Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na 

vyučování nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky povinná 

(odhlášení je možné vždy na konci pololetí). 

b) Žákům je umožněn vstup a pobyt v budově školy nejméně 20 minut 

před začátkem vyučování a o přestávce mezi dopoledním a 

odpoledním vyučováním.  Žáci si po příchodu do školy odloží  

v šatnách svrchní oděv a přezují se. V průběhu vyučování mají žáci 

zakázáno ponechávat v šatně cenné věci (peníze, šperky, hodinky, 

mobilní telefon apod.). Šatny před začátkem výuky zamykají třídní 

učitelé nebo žáci, kteří jsou třídním učitelem pověřeni.  

c) Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na 

základě písemné (podepsané a datované) žádosti zákonných 

zástupců. Tuto omluvu žák předloží vyučujícímu dané hodiny (při 

uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli (při uvolnění na 

více hodin). 

d) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti 

žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku 

nepřítomnosti žáka. V odůvodněných případech může škola 

požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka. Písemnou omluvenku 

předkládá žák třídnímu učiteli ihned první den příchodu do 

školy, nejpozději však do 3 dnů. Pozdější omluvy jsou v rozporu se 

zákonem (§ 50 zákona 561/2004 Sb.) a tedy nepřípustné. 

e) Během vyučování nesmí žák svévolně opustit areál školy. Žák, 

kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu 

zákonných zástupců nebo jiné pověřené osoby. Nevolnost hlásí 

svému třídnímu učiteli, popř. vyučujícímu daného předmětu, 

v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy. 

2.2 Záškoláctví 

a) Při nedoložení důvodu nepřítomnosti žáka ve vyučování do tří 

pracovních dnů od počátku nepřítomnosti žáka upomíná třídní učitel 

zákonného zástupce žáka k doložení důvodu nepřítomnosti žáka. 

b) Není-li důvod nepřítomnosti doložen ani po upomínce (do dvou 

pracovních dnů), učiní třídní učitel o této skutečnosti záznam a 

informuje zákonné zástupce. Neomluvenou nepřítomnost žáka do 

součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem třídní 

učitel. O pohovoru se zákonnými zástupci sepíše záznam o 

důvodech neomluvené absence a domluveném dalším postupu. O 

kontaktu se zákonnými zástupci a o výstupu, který tento kontakt 

přinesl, informuje třídní učitel ředitele školy, školního metodika 

prevence a výchovného poradce.  

c) Při neomluvené absenci nad 10 vyučovacích hodin svolává ředitel 

školy školní výchovnou komisi. O jednání komise je vyhotoven 

záznam. Neúčast nebo odmítnutí účasti zákonným zástupcem se do 

zápisu zaznamenává. 

d) V případě, že neomluvená absence přesáhne 25 vyučovacích hodin, 

zasílá škola oznámení o zanedbání školní docházky orgánu sociálně 

právní ochrany dětí. 

e) Nedaří-li se kontaktovat zákonného zástupce žáka, nebo nereaguje-li 

na písemné pozvání k osobnímu setkání, informuje škola OSPOD. 

Vyučovací hodiny:   
1. hod. 800   –  845  5. hod. 1150  –  1235 

2. hod. 855   – 940  6. hod. 1240   –  1325 

3. hod. 1000 –  1045  7. hod. 1330   – 1415 

4. hod.1055  –  1140   8. hod. 1420  –  1505 


