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Pavilon „A“ PŘÍZEMÍ 

 

šatny 1. a 2. stupně, společenská místnost 

1. oddělení školní družiny 

1. PATRO 
2. – 9. oddělení školní družiny, sborovna ŠD 

keramická dílna, učebna výtvarné výchovy 

2. PATRO 
školní jídelna 

10. a 11. oddělení školní družiny 

Pavilon „B1“ PŘÍZEMÍ sborovna 

1. PATRO třídy 1. A, 1. C, 2. B, 2. D, 2. E 

2. PATRO třídy 3. A, 3. B, 3. C, 3. E, 5. B 

Pavilon „B2“ PŘÍZEMÍ vedení školy, třídy 6. A, 6. C 

1. PATRO třídy 6. B, 6. D, 9. A, 9. C, učebna F a Ch   

2. PATRO třídy 7. B, 7. C, 7. E, 8. D, 9. B, učebna Z 

Pavilon „C1“ PŘÍZEMÍ 

 

třídy 3. D, 5. A 

12. oddělení školní družiny 

1. PATRO 

 

třídy 5. C, 5. E, 8. A, 8. E, učebna PC a AJ 

 

2. PATRO třídy 5. D, 7. A, 7. D, 8. B, 8. C 

Pavilon „C2“ PŘÍZEMÍ vedení školy, školní knihovna, sborovna 

1. PATRO třídy 1. B, 4. B, 4. D, 4. E, učebna PC 

2. PATRO třídy 1. D, 2. A, 2. C, 4. A, 4. C, učebna Aj 

Pavilon „D“  tělocvična 1, 2, 3, 4, sportovní hala  

 

Telefonní čísla školy (222 366 5+ linka) 

222 366 5 +  linka 222 366 5 +  linka 

L. Derková, ředitelka školy 21 školní družina I. 27 

K. Zítková, zástupkyně ředitelky 20 sborovna ZŠ 23 

M. Majerová, zástupkyně ředitelky 20 školní družina (ranní + závěrečná) 725702773 

R. Řeháčková, zástupkyně ředitelky 14 školní družina II. 31 

M. Vinklerová, referentka školy 18 kabinet tělesné výchovy 13 

H. Povolná, referentka školy 17 kabinet pavilon B1* 12 

O. Hájková, referentka školy 22 kabinet pavilon C2* 15 

D. Vondráčková, referentka šk. jídelny 19, 24 kabinet pavilon B2* 16 

* na tato telefonní čísla se dovoláte do učebních pavilonů, kde bude hovor předán konkrétnímu vyučujícímu. 
Nevolejte prosím během vyučovacích hodin, v tuto dobu nebudete spojeni. Děkujeme.  
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Harmonogram školního roku 2020/2021 

Třídní schůzky, konzultace 

 3. září 2020 – schůzka zástupců spolku rodičů, 18,00 

 8. září 2020 – třídní schůzky  

o 1. a 2. třídy – 16,30 

o 3. – 5. třídy – 17,30 

o 6. – 9. třídy – 18,30 

 30. listopadu – 4. prosince 2020 – konzultační týden 

 11. května 2021 – třídní schůzky  

o 1. a 2. třídy – 16,30 

o 3. – 5. třídy – 17,30 

o 6. – 9. třídy – 18,30 

 10. června 2021 od 16,00 hod – schůzka pro rodiče budoucích prvňáků 

 Dny otevřených dveří  

 15. října 2020 od 8,00 do 14,00 hodin 

 11. března 2021 pro rodiče žáků bud. 1. tříd od 8,00 do 16,00 hodin 

 20. dubna 2021od 8,00 do 14,00 hodin 

 dále podle dohody kolektivu rodičů s TU 

 Prázdniny 

 vyučování začne 1. září 2020, první pololetí bude ukončeno 28. ledna 

2021, druhé pololetí bude ukončeno 30. června 2021 

 29. a 30. října 2020 – podzimní prázdniny 

 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021 

 29. ledna 2021 – pololetní prázdniny 

 22. února – 28. února 2021 – jarní prázdniny 

 1. dubna 2021 – velikonoční prázdniny  

 1. července – 31. srpna 2021 – hlavní prázdniny 

 školní rok 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021 

 

Pedagogické rady  

 11. listopadu 2020 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí 

 20. ledna 2021 – klasifikační porada, kontrola plnění úkolů šk. roku 

 21. dubna 2021 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí 

 21. června 2021 – klasifikační porada, zhodnocení školního roku 

 Zápis do prvních tříd 

 7. a 8. dubna 2021 

„Předškolák“ aneb „My se školy nebojíme“ 

 zahájení 5. listopadu 2020 – 13. května 2021 

Činnost zájmových kroužků 

 14. září 2020 – 18. června 2021  

CIS – centrální informační systém (přihlašování do kroužků) 

 před zahájením kroužků 1. pololetí: 9. a 10. září 2020 

 před konzultačním týdnem: 18. – 20. listopadu 2020 

 Důležité akce školy 

 CAMpak? Na CAMpanus! (akce pro předškoláky) – 7. listopadu 2020 

 Adventní dílny – 26. listopadu 2020 

 Ples ZŠ Campanus v Kongresovém centru Praha – 9. nebo 16. března 2021 

 Jarní dílny – 25. března 2021 

 Vystoupení dramatických kroužků v KC Zahrada – 23. června 2021 

 Rozloučení s žáky 9. tříd – 29. června 2021 
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Pro komunikaci se školou používejte prosím email ve tvaru: 

jmeno.prijmeni@campanus.cz 
TŘÍDNÍ UČITELÉ PAVILON TŘÍDNÍ UČITELÉ PAVILON 

I. A Juhászová Pavla B1, 1. patro V. A Nováková Markéta C1, přízemí 

I. B Rychlovská Alena C2, 1. patro V. B Podroužková Petra B1, 2. patro 

I. C Hlaváčková Hana B1, 1. patro V. C Tabernausová Dominika C1, 1. patro 

I. D Vitnovská Dobromila C2, 2. patro V. D Čížková Radka C1, 2. patro 

II. A Ivácková Ivana C2, 2. patro V. E Kožárová Dagmara C1, 1. patro 

II. B Vacková Marcela B1, 2. patro VI. A Kadlečková Kristýna B2, přízemí 

II. C Čapková Lenka C2, 2. patro VI. B Zakouřilová Helena B2, 1. patro 

II. D Kalinová Eva B1, 1. patro VI. C Polášek Klára B2, přízemí 

II. E Štěpánová Ivana B1, 1. patro VI. D Plačková Vladimíra B2, 1. patro 

III. A Hofmannová Gabriela B1, 2. patro VII. A Lišková Simona C1, 2. patro 

III. B Solomčíková Tamara B1, 2. patro VII. B Vostárková Šárka B2, 2. patro 

III. C Coufalová Petra B1, 2. patro VII. C Žižková Táňa B2, 2. patro 

III. D Plachá Monika C1, přízemí VII. D Podroužková Eva C2, 1. patro 

III. E Majerová Dominika B1, 2. patro VII. E Majerová Monika B2, 2. patro 

IV. A Paučová Martina C2, 2. patro VIII. A Vosátková Martina C1, 1. patro 

IV. B Dobešová Olga C2, 1. patro VIII. B Kavková Monika C1, 2. patro 

IV. C Adamová Kamila C2, 2. patro VIII. C Kosinová Gabriela C1, 2. patro 

IV. D Svozilová Barbora C2, 1. patro VIII. D Toman Petr B2, 2. patro 

IV. E Světlíková Hana C2, 1. patro VIII. E Marková Marie C1, 1. patro 

   IX. A Krásová Žaneta B2, 1. patro 

   IX. B Veselá Dana B2, 2. patro 

   IX. C Mihál Adam B2, 1. patro 

NETŘÍDNÍ UČITELÉ PAVILON ŠKOLNÍ DRUŽINA PAVILON 

Barcalová Miroslava B2, 1. patro 1. oddělení - Urbanová Mária A, přízemí 

Březinová Marcela C2, 1. patro 2. oddělení - Středová Alice A, 1. patro 

Damjanová Veronika C1, 1. patro 3. oddělení - Kudrnová Jitka A, 1. patro 

Dejneka Radovan D, přízemí 4. oddělení – Boháčová Hana A, 1. patro 

Derková Lenka B2, přízemí 5. oddělení -  Kloud Ondřej A, 1. patro 

Endalová Eva B2, 2. patro 6. oddělení - Ilchmanová Adéla A, 1. patro 

Hare J. Russell C2, 1. patro 7. oddělení – Řeháčková Radka A, 1. patro 

Horne Andrew C2, 1. patro 8. oddělení – Štěpánová Martina A, 1. patro 

Charamzová Jana B2, přízemí 9. oddělení -  Lachnit Ondřej A, 1. patro 

Janíčková Milana B2, 2. patro 10. oddělení - Maisnarová Marika A, 2. patro 

Jánová Hana C1, 1. patro 11. oddělení – Kašparová Hana A, 2. patro 

Kratochvíl Filip C1, 1. patro 12. oddělení – Košková Petra C1, přízemí 

Lachnit Ondřej A, přízemí ŠKOLNÍ PSYCHOLOG PAVILON 

Martinů Petr B2, 1. patro Kynclová Zuzana C2, přízemí 

McMahon Zachary  C2. 1. patro ASISTENT PEDAGOGA PAVILON 

Palmer Hayley C2, 1. patro Borovská Eva B1, 2. patro 

Řeháčková Radka C2, přízemí Březinová Marcela C2, 1. patro 

Skálová Hana C2, 2. patro Čapková Barbora C2, 2. patro 

Svozil Michal B1, přízemí Frouba Zdeněk B1, 1. patro 

Šulcová Marie C1, 1. patro Hažová Petra C1, přízemí 

Šachová Veronika B2, přízemí Košková Petra C2, 2. patro 

Tůma Josef D, přízemí Mrózková Jarmila B1, 1. patro 

Zítková Kateřina B2, přízemí Risová Darina C2, 2. patro 

SPECIÁLNÍ 

PEDAGOG 
PAVILON Šulcová Zuzana B1, 1. patro 

Podroužková Petra B1, přízemí Váchalová Alena B2, 2. patro 

mailto:jmeno.prijmeni@campanus.cz
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Nabídka školních zájmových kroužků  
 

KÓD NÁZEV DEN ČAS LEKTOR TŘÍDA POČET CENA 

01 
FIO (Feuersteinovo 

instrumentální 

obohacování) 1 

pondělí 13.00 – 14.00 P. Bartošová 1. 10 1000,- Kč 

02 
FIO (Feuersteinovo 

instrumentální 

obohacování) 2 

pondělí 14.00 – 15.00 P. Bartošová 1. 10 1000,- Kč 

03 Klub zábavné 

logiky 1 
pondělí 14.00 – 15.00 I. Štěpánová 4. – 5. 16 

zdarma 

zdroj EU 

04 
Klub zábavné 

logiky 2  

pondělí 
15.00 – 16.00 I. Štěpánová 

 

2. – 3. 

 

16 

zdarma 

zdroj EU 

05 
Kroužek šití  

a vyšívání Nitka 
pondělí 14.00 – 15.30 H. Boháčová 3. – 9. 10 1000,- Kč 

06 Pelmeláček pondělí 14.00 – 15.00 M. Maisnarová 2. – 4. 16 1000,- Kč 

07 Fotbal pondělí 14.00 – 15.30 A. Mihál 1. – 2. 20 750,- Kč 

08 Sportovní hry  pondělí 14.00 – 15.30 R. Dejneka 3. – 4. 20 750,- Kč 

09 Trampolínky pondělí 14.00 – 15.00 M. Paučová 2. – 5. 15 750,- Kč 

10 Atletika pro děti 1 pondělí 14.00 – 15.00 P. Podroužková 

R. Čížková 
2. – 3. 16 750,- Kč 

11 Anglická 

konverzace 
pondělí 15.00 – 16.00 V. Šachová 6. – 9. 10 1000,- Kč 

12 Flétna – začátečníci pondělí 15.30 – 16.15 J. Kudrnová 1. – 3. 10 750,- Kč 

13 Hudební kroužek 

Orffík 
úterý 14.00 – 15.00 E. Kalinová 2. - 4. 9 750,- Kč 

14 
Přírodovědný 

kroužek 
úterý 14.00 – 15.00 R. Řeháčková 2. – 4. 20 1 000,- Kč 

15 Keramika 1 úterý 14.00 – 15.00 T. Sahulová 1. – 5. 16 1 000,- Kč 

16 Keramika 2 úterý 15.00 – 16.00 T. Sahulová 1. – 5. 16 1 000,- Kč 

17 Jóga úterý 15.30 – 16.30 M. Štěpánová 1. – 2. 12 1 000,- Kč 

18 Němčina hrou čtvrtek 14.30 – 15.30 M. Březinová 4. – 5. 12 750,- Kč 

19 Atletika pro děti 2 čtvrtek 14.00 – 15.00 P. Podroužková 

R. Čížková 
2. – 3. 16 750,- Kč 

20 Zumbatonic  čtvrtek 14.00 – 15.00 D. Majerová 3. – 4. 16 750,- Kč 

21 
Badmintonové 

hrátky čtvrtek 14.00 – 15.00 
D. Kožárová 

D. Tabernausová 
1. - 2. 24 1000,- Kč 

22 Kreativáček  čtvrtek 14.00 – 15.00 A. Středová 1. - 2. 16 1000,- Kč 

23 Šikovné ručičky čtvrtek 15.15 – 16.15 A. Ilchmanová 2. – 4. 16 1000,- Kč 

24 Bezpečnost  

v kyberprostoru 

čtvrtek 

1x za 

14 dní 

14.15 – 15.45 M. Kavková 6. – 7.  25 750,- Kč 

25 Když matika nejde čtvrtek 14.00 – 15.00 P. Hažová 2. – 3. 12 750,- Kč 

26 Dramatická 

výchova 

dle 

dohody 
dle dohody I. Kejzlarová 7. - 9 . 20 1000,- Kč 

27 Výtvarná výchova 
dle 

dohody 
dle dohody O. Lachnit 7. – 9. 15 1000,- Kč 

28 
Konverzace  

s Andrewem 

dle 

dohody 
    dle dohody A. Horne   8. – 9. 15 1000,- Kč 

 

Kontakt na lektory kroužků: jmeno.prijmeni@campanus.cz 

 

 

Další kroužky (placeno zvlášť) – více na www.campanus.cz – volnočasové aktivity 

 

Šachy 
pondělí 15,30 – 16,15 

www.sachovykrouzek.cz 
Pavel Vávra 

SK Dvojka –   

florbal  

pondělí až pátek 

www.skdvojka.cz 
Josef Tůma 

AT Domino  www.atsdomino.cz Iva Bičišťová 

Anglická družina 
anglickadruzina@seznam.cz 

 tel.: 608 99 44 11 
Pavlína Suková 

Robotika pro děti 

úterý 14,00 – 17, 00 

středa 14,00 – 15, 30 

info@robokids.cz 

Ladislav Zahrádka 

Pěvecký sbor 

Candy 

středa 1x14 dní od 9. září 2020 

14,30 – 16,00; 250,- Kč měsíčně 
Marie Šulcová, m.r.sulcova@gmail.com 

Taekwon-do www.tkd.cz 

Martin Zámečník 

 
 

 

mailto:jmeno.prijmeni@campanus.cz
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Anotace jednotlivých zájmových kroužků  
FIO 

Feuersteinovo instrumentální obohacování je metoda zaměřená na rozvoj umění učit se. Podstatou metody  

je stimulovat poznávací schopnosti a díky zprostředkovanému učení rozvíjet i komunikaci. Více najdete 

na www.atc-feuerstein.cz. 

Fotbal 

Náplní kroužku je naučit děti základům fotbalu, ale také brát sport jako zábavu, naučit se překonávat 

překážky, spolupracovat, ochotu nést vlastní zodpovědnost.  

Kreativáček 

Kroužek je zaměřen na rozvoj jemné motoriky a kreativity těch nejmenších dětí z 1. – 2. tříd. Děti budou 

rozvíjet fantazii, trpělivost a zručnost.   

 

Šikovné ručičky 

Kroužek je určen pro děti 2. – 4. tříd, které mají nebo chtějí mít šikovné ruce. Budeme vyrábět, vystřihovat, 

lepit, malovat různými technikami, využívat přírodniny a také se naučíme vařit. 

Pelmeláček 

Budeme tvořit, vařit, poznávat Jižní Město, učit se chovat jako chodec/cyklista, pečovat o domácí mazlíčky  

a také se naučíme základy první pomoci. 

 

Flétna  
V kroužku flétny se děti naučí poznávat a číst noty, hrát je na zobcovou flétnu a tím rozvíjet své hudební, 

rytmické i harmonické cítění. Získají také základy hudební nauky. Přínosem hry na flétnu je upevňování 

správného dýchání. 

Klub zábavné logiky 

Naším cílem je představit dětem netradiční logické hry, hádanky a rébusy, které rozvíjejí a podporují nadání  

v oblasti logického myšlení. Činnosti kroužku budou u dětí rozvíjet schopnost logického uvažování, rychlost 

myšlení, početní schopnosti, dále budou rozvíjet slovní zásobu a také jazykové porozumění. Náš klub je 

vybaven celou řadou společenských a deskových her, stejně jako individuálních hlavolamů určených pro 

mladší děti. Starší děti se mohou těšit především na zapeklité úlohy stejně jako na deskové strategické hry. 

 

Přírodovědný kroužek 

Budeme se učit poznávat živou i neživou přírodu, pracovat s přírodními materiály, podnikat přírodovědné 

výpravy, pozorovat přírodu, zkoušet různé pokusy a seznamovat se s ekologií. 

Kroužek šití a vyšívání Nitka 

Děti se naučí základy ručního šití, vyšívání a šití na stroji. Každý bude tvořit podle své pokročilosti 

jednoduché i složitější výrobky z textilií. 

Atletika pro děti  

Koordinační a rychlostní průprava formou her a trénink klasických atletických disciplín. 

 

 

Keramika  
Kroužek keramiky je určen jak pro děti, které již mají s tvorbou z keramické hlíny zkušenosti, tak pro úplné 

začátečníky. Děti se v průběhu roku seznámí se základními technikami modelování, dekorování  

i kolorování hlíny. 

 

Hudební kroužek Orffík 

Tento hudební kroužek se zaměřuje na vnímání rytmu (slovního i hudebního). Žáci si vyzkouší hrát na 

Orffovy nástroje (dřívka, tamburína, rumba koule apod.) a bubny – drumbeny. Děti se dostanou též ke hře 

na melodické nástroje, a to díky hře na zvonce a trubice Boomwhackers.  

Badmintonové hrátky 

V kroužku se děti zábavnou formou naučí základní pravidla badmintonu. Děti si nejen zlepší fyzickou kondici, 

zručnost a postřeh, ale najdou si i prima kamarády. 

 

Taneční trampolíny 

Cvičení na trampolíně je zábavné, efektivní a zdraví prospěšné. Posiluje se při něm, spaluje a navíc je to  

velká zábava.  

 

Sportovní hry 

Kroužek je zaměřený na různé druhy sportu pod vedením zkušeného trenéra. 

Jóga 

Kroužek zaměřený na zdraví dítěte koresponduje se zdravotním cvičením i pohybovou terapií. Jóga má 

širokospektrální účinky, vede děti ke zklidnění mysli, ke správnému dýchání, k procvičení celého těla.  

Když matika nejde… 

Děti si budou hravou a klidnou formou procvičovat matematiku a logické myšlení. 

 

   Výtvarná výchova  

Při práci je kladen důraz na samotný proces tvorby, nikoli na výsledek. Děti se snaží prostřednictvím barev, 

linií, objektů zachytit okolní svět.  

Dramatická výchova 

Osobnostní rozvoj, odbourávání trémy, navázání nových kamarádství a možnost realizovat vlastní kreativní 

schopnosti. 

Němčina hrou 

Kroužek pro žáky 4. - 5. tříd. Dětí získají nové jazykové vědomosti hravou formou. Viel Spass! 

  

   Konverzace s Andrewem 

Tento kroužek z vás udělá mistry anglické konverzace. Každý týden zdoláme výzvu aktuálního tématu.  

Na konkrétních dnech se společně domluvíme dle vašeho rozvrhu. 
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Přihlašování do školních zájmových kroužků  

 
Přihlašování do kroužků 

probíhá v systému CIS 

(Campanus informační systém).  

 

Jak se do systému dostanete? 

1. ze školních webových 

stránek - odkaz 

Přihlašování do CIS 

(pravý dolní roh, viz 

obrázek)  
 

2. po přihlášení budete přesměrováni do systému BELLhop, kde je třeba vybrat záložku Kroužky 

3. pro přihlášení platí Vaše 

přihlašovací údaje do CIS 

z loňského roku, následně 

bude třeba je změnit 

4. pokud jde o Vaše první 

přihlášení do CIS, 

dostanete přihlašovací 

údaje od paní učitelky (v 

ŽK), následně bude třeba je 

změnit 

5. pro usnadnění přihlášení do 

kroužků doporučujeme si 

předem (před aktivací 

kroužků) nový systém 

prohlédnout a vyzkoušet, 

zda heslo a login umožní 

přístup do systému; 

v případě potíží nás 

kontaktujte emailem na 

radka.rehackova@campanu

s.cz, systém bude 

zpřístupněn 4. 9. 2020. 

6. novinkou je možnost si předem vybrat kroužky, o které máte zájem a zařadit je mezi oblíbené, což usnadní samotné přihlašování 

7. tlačítko Přihlásit se samo zaktivuje, není třeba obnovovat stránku 

8. přihlašování do kroužků bude otevřeno 9. září ve 20,00 hodin a ukončeno 10. září 2020 v 14,00 hodin; upozorňujeme, že po 

otevření systému k přihlašování není možné generovat nové přihlašovací údaje¨ 

9. školní kroužky zahájí svoji činnost v týdnu od 14. září 2020, lektoři si děti vyzvednou ve školní družině 

 

Platby za zájmové kroužky školy 

Částka za každý kroužek, který dítě navštěvuje, se hradí pololetně na účet školy 19-77825369/0800 (pozor předčíslí je důležité)! 

Variabilní symbol: 3 + kód kroužku + ID dítěte (naleznete jej u každého kroužku) 

Platba za 1. pololetí: 20. září 2020 (neplaťte dříve) 

Platba za 2. pololetí: 20. února 2021 

Relaxační přestávky 

V minulém školním roce jsme zkušebně zavedli relaxační přestávky. Na třídních 

schůzkách v červnu minulého roku jsme toto opatření společně vyhodnotili a drtivá 

většina z Vás, rodičů, tuto aktivitu vítá. Relaxační přestávky budeme zařazovat denně po 

3. vyučovací hodině, výjimkou budou deštivé dny nebo mráz. Prosíme, přizpůsobte 

oblečení dětí pohybu venku.  

Děkujeme Vám za finanční příspěvek, který jste škole prostřednictvím spolku 

rodičů poskytli. Tyto peníze byly využity především na nákup herních prvků 

(pingpongové stoly, stolní fotbálek) a venkovních laviček.   

Abychom zajistili dostatečnou dobu k načerpání energie pro další práci, upravili 

jsme zvonění takto: 

1. hodina 08,00 – 08,45 

2. hodina 08,55 – 09,40 

3. hodina 09,50 – 10,35 (relaxační přestávka) 

4. hodina 11,00 – 11,45 

5. hodina 11,55 – 12,40 

6. hodina 12,50 – 13,35 

7. hodina 13,45 – 14,30 

8. hodina 14,40 – 15,25 

9. hodina 15,35 – 16,20 

 

Výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím 

Výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím je v naší škole realizována již od 

školního roku 2012/13. Jazyková vybavenost žáků, kteří naši školu opouští, je díky 

tomuto programu na nadstandardní úrovni. Velká část žáků devátých ročníků je jazykově 

na úrovni B1 (středně pokročilý), této úrovně dosahuje většina ostatních studentů až 

během studia na střední škole.  

Tento program jsme realizovali ve spolupráci se Spolkem rodičů při ZŠ Campanus 

a díky finanční podpoře Vás, rodičů. Tímto Vám děkujeme. 

Od tohoto školního roku se nám díky novému způsobu financování škol (PHmax) 

povedlo zařadit naše rodilé mluvčí mezi pedagogické pracovníky, kteří jsou financováni 

ze státního rozpočtu. Párová výuka v hodinách anglického jazyka bude zdarma. 

Zároveň se nám podařilo sehnat dalšího rodilého mluvčího. Máme nyní 4 nativy, kteří 

budou do hodin chodit častěji. Ve čtvrtém až sedmém ročníku 2x týdně. Jsme velmi rádi, 

že se nám podařilo tento program finančně zajistit a rozšířit.  

mailto:radka.rehackova@campanus.cz
mailto:radka.rehackova@campanus.cz
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Ze školního řádu ZŠ Campanus 
Úplné znění školního řádu je zveřejněno na našich webových stránkách  

nebo je k nahlédnutí v hale školy. 
 

Školní řád je oficiální dokument školy, ve kterém jsou stanovená základní 

pravidla pro bezpečný, klidný a harmonický chod školy. Žáci, zákonní zástupci 

žáků a učitelé se v něm mohou dočíst svá práva i povinnosti. Následující stránky 

školního zpravodaje budou zaměřeny na ty nejdůležitější části školního řádu.  
 

Práva a povinnosti žáků  
 

ZAJÍMEJ SE 

 

Jsi zodpovědný za své studijní výsledky a za své chování. Zajímej se o to, jak se 

ti v jednotlivých předmětech daří. Kontroluj si průběžně své studijní výsledky. 

V případě, že se ti nedaří, promluv o tom se svými učiteli a požádej je o pomoc. 

Pokud chybíš, zjisti si, co se ve škole probíralo. Zapojuj se do vyučování a buď 

aktivní. Díky tomu bude pro tebe výuka zajímavější.   
 

ZAČNI DEN V KLIDU  

 

Naše škola je vždy otevřena nejméně dvacet minut před začátkem vyučování. 

Máš tedy dost času, aby ses připravil na vyučování a zažil klidný začátek 

vyučování. Neruš ostatní spolužáky a učitele tím, že budeš chodit pozdě do 

vyučování. Navíc i pro tebe bude více přínosné, když budeš v hodině přítomen 

od začátku.  

 
MYSLI I NA OSTATNÍ  

 

Chraň své zdraví a zdraví svých spolužáků. Nebuď bezohledný a nikomu 

neubližuj. Škola má být bezpečné místo pro všechny. Nikoho neurážej a neubližuj 

ostatním žákům. Pokud uvidíš, že někdo z tvých spolužáků musí čelit 

nevhodnému a agresivnímu chování, řekni to někomu dospělému.  
 

 

JSME TU PRO TEBE 

 

Je pro nás důležité, aby ses cítil ve škole dobře a bezpečně. Pokud se z nějakého 

důvodu nebudeš takto cítit, řekni to někomu dospělému, třeba svému třídnímu 

učiteli. Určitě tě v tom nenechá a pomůže ti.  
 

VYUŽIJ POMŮCKY 

 

Naše škola je velmi dobře vybavena nejrůznějšími pomůckami, učebnicemi  

a knihami. To vše můžeš využívat k tomu, abys měl co nejlepší studijní výsledky. 

Jen nezapomínej, že pomůcky a učebnice jsou pro všechny, a proto o tyto věci 

pečuj a zbytečně je nenič. Díky tomu, že se o ně budeš pečlivě starat, je mohou 

k výuce využít i další žáci. To samé platí i u dalšího školního vybavení (lavice, 

skříňky apod.). Všichni přece chceme, aby naše škola vypadala dobře. 
 

ŽIJ I OFFLINE 

 

Je dobré si občas odpočinout od sociálních sítí a vzdát se alespoň na krátkou 

chvíli techniky. Bav se o přestávkách s kamarády a navazuj nová přátelství. 

Telefon nech vypnutý ve skříňce, kde je v bezpečí a užij si svůj offline život. 

Pokud budeš potřebovat telefon k výuce (po dohodě s učitelem), můžeš si jej ze 

skříňky vzít. Měj na mysli, že za telefon či jiná elektronická zařízení škola neručí, 

a proto zvaž, zda je vhodné je nosit do školy.  

 

ODPOČINEK JE DŮLEŽITÝ 

 

Během dne nezapomínej odpočívat. Odpočinek si můžeš dopřát během přestávek, 

při kterých je důležité, aby ses choval ohleduplně k ostatním spolužákům. Během 

přestávek neopouštěj budovu školy. Naopak využij relaxační přestávku po třetí 

vyučovací hodině, kdy máš možnost venku v areálu školy regenerovat síly pro 

další práci. Ani při pobytu venku však nezapomínej dodržovat školní pravidla. 

Chovej se bezpečně a pohybuj se pouze ve vymezeném prostoru. Pokud budeš 

potřebovat pomoc, požádej dozor. 
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VYCHUTNEJ SI JÍDLO  

 

Něco dobrého k snědku si můžeš koupit ve školním automatu nebo v automatu 

na mléko, oběd je pak pro mnohé nejoblíbenější část školního dne. Ani tady 

nezapomínej na pravidla slušného chování. Hlad tě v tomto případě neomlouvá. 

Je proto důležité, abys dodržoval pokyny dozorujících učitelů a jedl v souladu 

s pravidly slušného stolování. 
 

REPREZENTUJ 

 

Nezapomeň, že na nejrůznějších akcích mimo budovu reprezentuješ ZŠ 

Campanus a platí zde stejná pravidla jako ve škole. Máš ideální šanci ukázat 

ostatním, že žáci z naší školy jsou nejen zapálení studenti a dobří sportovci, ale 

také že se umí chovat ve společnosti. 
 

ŘEKNI NÁM O ÚRAZU 

 

Všichni si přejeme, aby ve škole nebyly žádné úrazy, ale někdy se může stát, že 

se ve třídě, při tělesné výchově nebo například při nějaké akci mimo školu zraníš. 

V tomto případě to ihned oznam učiteli nebo dozoru. To platí i v případě, že ti 

není dobře, například tě bolí hlava, je ti nevolno apod.  
 

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka 
 

ŠKOLNÍ DOCHÁZKA 

 

Vzhledem k povinné školní docházce, je nutné, aby zákonný zástupce dohlížel na 

to, že žák chodí pravidelně a včas do školy. Je třeba myslet na to, že i distanční 

způsob vzdělávání je pro žáka povinný. Zde je pomoc zákonného zástupce velmi 

důležitá. 
 

UVOLNĚNÍ Z VÝUKY 

 

V případě, že bude plánovaná absence trvat déle než dva dny, schvaluje 

nepřítomnost žáka ředitel školy. K tomu je zapotřebí vyplnit žádost. 

 

OMLOUVÁNÍ ŽÁKA 

 

Absenci žáka je zapotřebí vždy omluvit, a to nejpozději do 3 dnů od začátku 

nepřítomnosti. Žáka lze omluvit i telefonicky. Pokud víte již předem, že bude žák 

chybět, je důležité to nahlásit včas. Díky této informaci, může učitel informovat 

žáka o učivu, které si žák doplní.  
 

 

INFORMACE O VÝUCE 

 

Zákonný zástupce má samozřejmě právo na informace o průběhu vzdělávání 

žáka. Dílčí výsledky žáka může sledovat v papírové žákovské knížce/notýsku 

(pokud se jedná o žáka z 1. – 3. třídy), nebo v systému Bakaláři, kde mají žáci 

vyšších ročníků elektronickou žákovskou knížku. Informace lze také získat 

během třídních schůzek, konzultačního týdne nebo na osobním setkání 

s učitelem, které je předem dohodnuto. 
 

OSOBNÍ SCHŮZKA 

 

Osobní schůzka se může konat také po vyzvání ředitele školy v případě, kdy je 

zapotřebí projednat závažné otázky týkající se vzdělání žáka. Zákonní zástupci 

jsou povinni se této schůzky účastnit.  
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

 

Veškeré informace, které se týkají žáka a jsou důležité pro jeho bezpečnost a další 

vzdělávání, jsou pro nás velmi důležité. Zejména informace o zdravotním stavu 

žáka. Zákonný zástupce má proto povinnost informovat školu a nahlásit případné 

změny. Díky tomu se můžeme lépe postarat o vaše děti.  

 
SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU 

 

Pokud se chcete více zapojit do dění ve škole, můžete se stát členy Školské rady 

nebo spolupracovat se Spolkem rodičů při ZŠ Campanus.   


