ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, GUTOVA 39/1987
se sídlem Gutova 39/1987, 100 00 Praha 10, Strašnice
Fakultní škola pedagogické fakulty UK
Škola s rozšířenou výukou matematiky
IČO: 476 11 880,tel.274 021920 -24, fax.274 021 922,
E -ma i l : sko l a @z sg uto va .c z, w ww. z sg uto va. cz

INFORMAČNÍ LIST 2017/2018
Č. j.: A/0598/2017
Vážení rodiče, spolupracovníci a přátelé školy,
zdravíme Vás ve školním roce 2017/18. Seznamte se prosím s důležitými informacemi.
VÝZNAMNÉ KONTAKTY: přehled zaměstnanců školy naleznete na www.zsgutova.cz; v sekci
kontakty.
Doporučujeme kontaktovat vyučující především prostřednictvím e-mailových adres.
Ředitel školy: Mgr.Bc. Jiří Voneš, skola@zsgutova.cz, tel.: 2740219/21
Zástupce ředitele a vých. poradce: PaedDr. Marie Zajdlová, marie.zajdlova@zsgutova.cz, tel.
linka 23
Zástupce ředitele: Mgr. Martin Chocenský, martin.chocensky@zsgutova.cz, tel. linka 24
Ekonomický zástupce ředitele: Mgr. Hana Šollová, hana.sollova@zsgutova.cz, tel. linka 26
Hospodářka školy: Jarmila Mojžíšová, jarmila.mojzisova@zsgutova.cz, tel. linka 20
Vedoucí vychovatelka: Alica Jandová, alica.jandova@zsgutova.cz, tel. linka 27
Příspěvková organizace ŠKOLNÍ JÍDELNA: vedoucí Blanka Třešňáková, gutova@sjp10.cz, tel.:
274813923
Organizace není součástí školy.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
Informace o organizaci školního roku 2017/2018 – základní údaje
 Období školního vyučování ve školním roce začne v pondělí 4. 9. 2017.
 Státní svátek: čtvrtek 28. 9. 2017, škola uzavřena
 Ředitelské volno (parlamentní volby): pátek 20. 10. 2017 (škola uzavřena).
 Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2017,
 Státní svátek: pátek 17. 11. 2017, škola uzavřena
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ I: středa 13. 12. 2017
 Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. 12. 2017 a skončí v úterý 2. 1.
2018. Vyučování začne ve středu 3. 1. 2018.
 Ředitelské volno (prezidentské volby): pátek 12. 1. 2018 (škola uzavřena). V případě konání 2.
kola volby – týž režim dne 26. 1. 2018
 Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno ve středu 31. 1. 2018.
 Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. 2. 2018.
 Jarní prázdniny pro Prahu 6 -10 stanoveny na: 12. - 16. 2. 2018.
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ II: středa 21. 3. 2018
 ZÁPIS DO 1. TŘÍD: 4. a 5. 4. 2018 (14.00 – 18.00 hod.)
 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek (svátek) 30. března 2018.
 Státní svátek: Velikonoční pondělí 1. 4. 2018 (škola uzavřena).
Státní svátek: úterý 1. 5. 2018 (škola uzavřena).
Státní svátek: úterý 8. 5. 2018 (škola uzavřena).
 Šetření (ČŠI - elektronické testování znalostí žáků) – jaro 2018 – bude upřesněno.
 Přijímací zkouška do 6. ročníku – rozšířená výuka matematiky RVM: úterý 5. 6. 2018
 Školní vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
 Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. 6. 2018 do neděle pátku 31. 8. 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. 9. 2018.

1. PEDAGOGICKÉ RADY o prospěchu a chování žáků:
15. 11. 2017; 24. 1. 2018; 18. 4. 2018; 20. 6. 2017,
2. TŘÍDNÍ SCHŮZKY a konzultace:
4. 9. 2017 čtvrtek – jen 1. třídy; 13. 9. 2017 středa - jen 2. - 9. třídy; 29. 11. 2017 středa; 25. 4. 2018
středa;
Další informace o prospěchu a chování získají zákonní zástupci žáků po sjednání individuálních
konzultací s příslušnými učiteli. Doporučujeme realizovat konzultace zejména v lednu a květnu 2018.
NOVINKY A ZMĚNY:
o Na školu nastoupili noví učitelé: Mgr. Blanka Šebestová, Mgr. Taťjana Kubíková a vychovatelka
ŠD Soňa Herzlíková. Noví zaměstnanci provozu školy: Mgr. Hana Šollová (ekonomický zástupce
ředitele) a Martin Herzlík (školník).
o Ukončení mandátu členů školské rady (prosinec 2017/učitelé, leden 2018/rodiče, duben
2018/zástupci zřizovatele). Volby členů vyhlásí ředitel.
o Pro žáky 2. stupně je nově zavedena evidence hodnocení v ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ
KNÍŽCE. Informace o režimu ŽK zasílá škola prostřednictvím žáků dne 5. 9. 2017.
o Úřad MČ Praha 10 vyhlásí v září 2017 veřejnou akci AKTIVNÍ MĚSTO PRAHA 10 PRO
ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST. Škola obdrží propagační materiály, které rodičům předá.
o DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Koná se dvakrát ve školním roce (13. 12. 2017 a 21. 3. 2018).
o Plánované jednání Rady MČ dne 7. 9. 2017: informace o návrhu usnesení rady obsahuje údaj o tom,
že se s okamžitou platností do odvolání nepokračuje ve výjezdech do objektu Horského hotelu na
Černé hoře v Krkonoších. Škola vyčká na další informace, které zveřejní.
ZÁPIS do 1. tříd a PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ a do matematických 6. tříd v roce 2018:
 K přijímacímu řízení na střední školy podá výchovná poradkyně RNDr. Eva Horová rodičům
příslušných tříd písemné informace do konce září 2017.
 Informace k ZÁPISU a přijímání do skupin s RVM zveřejníme na www do 30. 11. 2017.
DALŠÍ INFORMACE:
NÁVŠTĚVY RODIČŮ VE ŠKOLE - žádáme, aby rodiče přicházeli do školy k jednání až po
předchozím dojednání termínu schůzky. Při neohlášeném příchodu nemusí mít zaměstnanec školy
volný čas. Návštěvu školy sjednávejte nejlépe e-mailem. Zaměstnanec se pak bude plně věnovat pouze
Vám. Toto doporučení se týká i návštěv ráno před zahájením vyučování. Děkujeme.
OMLUVY ŽÁKŮ Z VYUČOVÁNÍ: informaci o nepřítomnosti žáka podávejte prosím IHNED na
elektronické adrese TU nebo telefonicky hospodářce školy, nejpozději však do 3 dnů. Po skončení
absence předložte TU bezodkladně písemnou omluvu včetně zdůvodnění nepřítomnosti (formulaci
„rodinné důvody“ přijmout nelze). Doporučujeme ověřovat, zda Vaše dítě po skončení absence do
školy nastoupilo. Nebezpečí ohrožení žáka při záškoláctví je reálné.
UVOLŇOVÁNÍ Z VYUČOVÁNÍ na více dnů - při uvolnění z vyučování z důvodů, o nichž víte
předem, požádejte s dostatečným předstihem třídního učitele (TU) - absence max. 5 pracovních dnů
nebo jeho prostřednictvím ředitele (absence nad 5 dnů).
UVOLŇOVÁNÍ Z VÝUKY PŘEDMĚTU – Lze využít 2 typy žádosti o „uvolnění“ žáka
z vyučování: z Tělesné výchovy (pouze ze zdravotních důvodů), z jiného předmětu (závažné důvody).
Formuláře na www.
PŘIPOMENUTÍ: Odchod žáků 2. – 9. ročníku po skončení vyučování ze školy. Žáky, kteří
nedochází do školní družiny, přivádí vyučující do šaten a rodičům je osobně NEPŘEDÁVÁ. Žáci
odcházejí ze školy sami. Žáky 1. ročníku učitel předává určeným osobám vždy.
PŘIPOMENUTÍ: O umožnění VYZVEDÁVÁNÍ ze Školní družiny nezletilým sourozencem se
nežádá. Zákonný zástupce pouze jednorázově uvede příslušné údaje do režimu docházky do ŠD.
DOPORUČUJEME periodicky sledovat webové stránky školy.
Aktuální informace uvádíme v sekci novinky.
Děkujeme předem za Váš zájem a podporu.
Přejeme Vám a Vašim dětem příjemný a úspěšný školní rok!
Zaměstnanci ZŠ Gutova

