ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, GUTOVA 1987/39, příspěvková organizace
Se sídlem Gutova 1987/39, 100 00 Praha 10, Strašnice
Fakultní škola pedagogické fakulty UK
Škola s rozšířenou výukou matematiky
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E -ma i l : sko l a @z sg uto va . c z, w ww. z sg uto va. cz
DS: sd3ybhx

INFORMAČNÍ LIST 2022/2023
Č. j.: GUT/0505/2022/Vo
V Praze 30. 8. 2022
Vážení rodiče,
zdravíme Vás ve školním roce 2022/2023.
Věříme, že jsme již překonali negativa předchozího covidového období. Obratem ale čelíme (jak víte)
nárokům spojeným s následky ruské agrese na Ukrajině. Škola je povinna přijímat žáky přicházející z Ukrajiny do
výše kapacity. Není pochyb, že situace má perspektivu dlouhodobou, a že počet žáků ve třídách bude oproti loňskému
roku vyšší. Škola však usiluje, aby kvalita vzdělávání Vašich dětí byla i nadále náležitá.
DŮLEŽITÉ ŠKOLNÍ KONTAKTY:
 Ředitel školy: Jiří VONEŠ, skola@zsgutova.cz, tel.: 274021921
 Statutární zástupkyně ŘŠ a výchovná poradkyně: Marie ZAJDLOVÁ, marie.zajdlova@zsgutova.cz, tel.
274021923
 Zástupce ředitele a metodik prevence: Martin CHOCENSKÝ, martin.chocensky@zsgutova.cz, tel. 274021924
 Vedoucí vychovatelka: Veronika HOMOLKOVÁ, veronika.homolková@zsgutova.cz, tel. 274021927
 Vedoucí ekonomického úseku: Lucie VINAŘOVÁ, lucie.vinarova@zsgutova.cz, tel. 274021926
 Asistentka školní kanceláře: Jana JÍLKOVÁ, jana.jilkova@zsgutova.cz, tel. 274021920
 Hospodářka školy: Jarmila MOJŽÍŠOVÁ, jarmila.mojzisova@zsgutova.cz, tel. 274021920
Přehled pedagogických zaměstnanců školy naleznete na www.zsgutova.cz/Kontakty.
Upřednostňujeme komunikaci prostřednictvím e-mailových adres a systémem Komens.
Příspěvková organizace ŠKOLNÍ JÍDELNA: vedoucí Jiří PŠENČÍK, e-mail: gutova@sjp10.cz,
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 A HLAVNÍ AKCE ROKU.
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Slavnostní vítání žáků 1. tříd.; zahájení školního roku
Třídní schůzky 1. třídy 9:00 – 11:00
Zahájení výuky podle rozvrhu
TŘÍDNÍ SCHŮZKY 2. – 9. tříd
Splatnost úplaty za ŠD 1. a 2. třídy; 3. – 5. třídy
Volby do zastupitelstva + senátní volby I. kolo, ŘEDITELSKÝ DEN
Senátní volby II. kolo, ŘEDITELSKÝ DEN
Podzimní prázdniny
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Výdej zápisových lístků – pro školy s talentovou zkouškou
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, JARMARK,
Vánoční prázdniny do pondělí 2. ledna 2023.
Zahájení vyučování v roce 2023
Volby prezidenta republiky – ŘEDITELSKÝ DEN
Zahájení přijímání přihlášek (na SŠ) v základní škole
Volby prezidenta republiky/II. kolo, ŘEDITELSKÝ DEN
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Vysvědčení za první pololetí
Jednodenní pololetní prázdniny
Navazují jarní prázdniny
Splatnost úplaty za školní družinu – 2. pololetí
Ukončení podávání přihlášek na SŠ k potvrzení řediteli ZŠ
Termín odevzdání potvrzené přihlášky na SŠ – odevzdávají rodiče
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ k zápisu do 1. ročníku
Vydávání zápisových lístků
Zápis do 1. tříd
Velikonoční prázdniny
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Formulář žádosti – RVM –na stránkách školy
Poslední termín podání přihlášek RVM
Přijímací zkoušky RVM, ŘEDITELSKÝ DEN pro žáky 2. stupně
Schůzka s rodiči budoucích 1. tříd v 17:00
Školní výlety
Slavnostní loučení s žáky 9. tříd
Výroční vysvědčení, poslední zvonění

NOVINKY:
 Na školu nastoupili NOVÍ PEDAGOGOVÉ: Mgr. Agnesa Bergnerová/1.st., Mgr. Lenka Bodláková/1.st., Mgr.
Alena Fingralová/2.st. , Drahomíra Fišerová/ŠD, Bc. Anna Martínková/2.st., Mgr. Karel Špecián/2.st.,
 Pokračujeme ve výuce plavání. Bazén AXA-Praha1. Dokončujeme náhradu výpadku z let 2020 – 21. Plavecký
výcvik bude mít 2., 3., 4. ročník a 5 AB. Rodiče budeme dále informovat.
 Ve školním roce budeme realizovat: oslavu 60. výročí školy, projekt primární prevence - Chceme žít bez
závislostí. čtenářské soutěže, 2x herní odpoledne žákovské samosprávy, oslavu svátku sv. Mikuláše pro 1. a 2.
třídy, projektové dny ve škole pro II. stupeň – tzv. šablony, projektová odpoledne školní družiny, 4x sběr papíru,
červnový zážitkový den pro žáky školy, výjezdy na školy v přírodě a lyžařský kurz a další akce.
 O dílčích záležitostech školního roku Vás budeme předem informovat.
DALŠÍ INFORMACE:
 OMLUVY ŽÁKŮ Z VYUČOVÁNÍ: informaci o nepřítomnosti žáka podávejte bezodkladně TUčiteli nebo
telefonicky hospodářce školy. Omluvu v žákovské knížce/v omluvném listu předložte po skončení absence –
v den příchodu žáka do školy. Zejména u starších žáků DOPORUČUJEME: ověřujte, zda Vaše dítě po skončení
absence do školy nastoupilo. Nebezpečí záškoláctví je reálné.
 UVOLŇOVÁNÍ Z VYUČOVÁNÍ a UVOLŇOVÁNÍ Z VÝUKY PŘEDMĚTU – příslušné formuláře žádostí
naleznete na stránkách školy. Pozor, u předmětu tělesná výchova lze žádat o uvolnění žáka jen ze zdravotních
důvodů a nejméně na období jednoho pololetí. Uvolnit žáka z výuky Tv z důvodu např. účasti v zájmovém
útvaru zákon neumožňuje.
 DOPORUČUJEME: periodicky sledovat webové stránky školy a zde nabízenou dokumentaci. Důležité
dokumenty jsou k dispozici v sekci Informace a Formuláře. Aktuální informace uvádíme v sekci Novinky.
 POŽADUJEME: informujte školu obratem o všech změnách kontaktů na Vás (zejména telefonní kontakt).
Nedopusťte, abyste byli pro školu nedostupní. Zejména při zdravotních potížích Vašeho dítěte je Vaše dostupnost
nezbytná.
Vážení rodiče,
děkujeme za Vaši dosavadní spolupráci.
Přejeme Vám a Vašim dětem příjemný a úspěšný školní rok 2022/2023!
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