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PEDAGOGICKÝ SBOR 
 titul, jméno, příjmení třídnictví vyučuje předměty zodpovědnost za 

1 Mgr. Jana Teriaki  AJ, RJ, Vol ředitelka, EVVO, sbírka 
EVVO 

2 Mgr. Jitka Kyasová  RJ, Vol zástupce ředitele pro 1. 
stupeň, výchovná 

poradkyně pro 1. stupeň, 
vedoucí předmětové 

komise druhý cizí jazyk, 
vedoucí metodického 

sdružení 1. stupně, 
koordinátorka pro 

nadané, sbírka nadaní 

3 PhDr. Jakub Forýtek  VkO, Vol, TV zástupce ředitele pro 2. 
stupeň, sbírka TV, VkO, 

vedoucí předmětové 
komise  VkO, TV a VkZ, 

koordinátor ŽP, 
koordinátor ŠVP, 
uvádějící učitel  

4 Mgr. Hana Vybíralová 1A  uvádějící učitelka  

5 Mgr. Hana Doleželová 1B  uvádějící učitelka  

6 Mgr. Kamila Štěpánková 2.A   

7 Mgr. Veronika Zemanová 2.B RJ  

8 Lenka Ryšánková 3.A   

9 Mgr. Lucie Dopitová 3.B   

10 Mgr. Marie Honková 4.A Z  

11 Mgr. Kamila Červenková 4.B   

12 Mgr. Lenka Foltýnová 5.A  sportovní aktivity 1. 
stupně, uvádějící učitelka  

13 Michaela Ptáčková, DiS. 5.B  vychovatelka ve školní 
družině 
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14 Pavlína Kučíková 5.C   

15 Mgr. Jana Barnetová 6.A RJ, VkO, Vol, Vv vedoucí předmětové 
komise Vv; sbírka Vv a 
RJ, uvádějící učitelka  

16 Mgr. Miroslav Koudelka 6.B ČJ, AJ, Vol sbírka ČJ 

17 Mgr. Martina Ludíková 7.A AJ, Vol sbírka AJ, vedoucí 
předmětové komise AJ,  

18 Mgr. Eva Najmanová 
(Bánská) 

7.B. ČJ, D, Vol vedoucí předmětové 
komise ČJ, uvádějící 

učitelka, sbírka D 

19 Ing. Radka Zdražilová 7.C Př, F, Pč výchovná poradkyně pro 
2. stupeň, kariérová 
poradkyně, vedoucí 

předmětové komise Pč, 
sbírka Fy, sbírka 

kuchyňka, pozemky 

20 Mgr. Jan Najman 8.A M, Inf, D, Vol vedoucí předmětové 
komise D 

19 Mgr. Zdeněk Zaoral 8.B Př, F, Ch, Vol vedoucí předmětové 
komise Př, F, Ch; sbírka 

Ch 

20 Mgr. Dana Derková 8.C M, Př metodička prevence, 
lektorka zážitkové 

pedagogiky, sbírka Př 

21 Mgr. Klára Adamíková 9.A ČJ, VkO, Vol, Vv, Pč  

22 Jarmila Hubená 9.B M, Vol  

23 Mgr. Monika Navrátilová 9.C ČJ, Z, Vol vedoucí předmětové 
komise Z; sbírka Z, 
uvádějící učitelka  

24 Mgr. Jana Abrahámková  Tv, Př, VkZ  
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27 Mgr. et Mgr. Alžběta 
Oppitzová 

 AJ sbírka AJ 1. stupeň 

28 Mgr. Vladímíra Pospíšilová  6.A pedagog pro žáky s SVP – 
podpůrné 

opatření/speciální 
pedagog 

29 Mgr. et Bc. Marie 
Sobotková, dipl. um. 

 Hv vedoucí předmětové 
komise Hv, sbírka Hv 

30 Mgr. Radek Strnadel  M, Inf, Pč, Vol vedoucí předmětové 
komise M+Inf; sbírka 

informatiky + M + dílna, 
ICT, 

31 Lenka Pešáková  AJ  

32 Pavel Dlabaja  ČJ, NJ sbírka NJ 

33 Denisa Šutová (Marková)  Ch  

32 Vlasta Beerkensová   asistentka pedagoga 
v 3.A, keramická dílna 

33 Renáta Brablíková   asistentka pedagoga v 
7.A 

34 Veronika Hlaváčová   asistentka pedagoga 4.A, 
sbírka žákovské knihovny  

35 Jolana Churá   asistentka pedagoga 4.B, 
sbírka kostymérna 

 Renata Morongová   asistentka pedagoga 
v 4.A 

36 Zuzana Navrátilová   asistentka pedagoga 

37 Lenka Oulehlová   asistentka pedagoga 
v 2.A,  vychovatelka ve 
školním klubu, sbírka 

školní klub 

39 Ivana Špatinová   asistentka pedagoga 1.B 

41 Andrea Tesařová   asistentka pedagoga 1.A, 
sbírka kabinet 1. tříd 

42 Kristýna Valouchová, DiS   asistentka pedagoga 3.B,  
vychovatelka ve školní 
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družině, sbírka sborovna 
1. stupeň, sbírka 

pomůcky 1. stupně 

43 Bc. Alena Večerková, DiS.  Vol asistentka pedagoga 7.B, 
koordinátor ŽP, sbírka 

asistentek + LMP učebnic 
+ sborovna 2. stupně, 

lektorka zážitkové 
pedagogiky, asistentka 

metodičky prevence 

44 Jindřiška Dobešová   vychovatelka ŠD 

45 Antonie Hrušáková   vychovatelka ŠD sbírka 
družin 

 

Formát e-mailové adresy je vždy jméno.příjmení@zsmorkovice.cz 

 

MÍSTO PRO VAŠE POZNÁMKY 
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ŠKOLNÍ KROUŽKY 
I v letošním roce nabízíme školní kroužky a budeme rádi, když se je prakticky po dvou 

letech podaří plně obsadit a realizovat. Za každý kroužek se platí 100,-Kč za pololetí školního 
roku. Tyto finance budou využity na materiální vybavení kroužků.   

Přihlášky do kroužků jsou k dispozici na webu školy v sekci Školní rok – Zájmové 
kroužky nebo v tištěné formě u vychovatelky ve školním klubu. Vyplněné přihlášky spolu 
s poplatkem žáci nosí do 15. září vychovatelce ve školním klubu. Po přihlášení do kroužku je 
docházka pro žáka povinná. Za žáka, který se do kroužku nedostavil, vedoucí nezodpovídá. 

Kroužky budou otevřeny od počtu 10 žáků (pokud není uvedeno jinak). Kroužky  
začínají v týdnu od 20. září 2021 a končí 2. týden v červnu 2022.  

 

KROUŽKY 2021/22       ZŠ Morkovice 
NÁZEV VEDOUCÍ ČAS. 

DOTACE 
PRO 

TŘÍDY 
DEN, ČAS 

výtvarný kroužek Mgr. Šutová 1 hod 3.- 5. třída středa 13:40 - 
14:40 

fotokroužek O. Pešák 2 hod 6.- 9. třída pátek 14:00 - 16:00 
(1x za 14 dní) 

keramika V. 
Beerkensová 

2 hod 1.-  9. třída pondělí 14:00 - 
15:30   úterý 14:00 

- 15:30 (max. 9 
žáků) 

keramika R. Brablíková 2 hod 1.-9. třída čtvrtek 14:-16:00 
(max. 9 žáků) 

muzikál J. Churá, R. 
Morongová 

2 hod 3.-6. třída čtvrtek 14:00 - 
16:00 

hrajeme 
Minecraft 

L. Oulehlová 1 hod. 5.- 9. třída v rámci provozu 
školního klubu. 

Bude upřesněno po 
domluvě s žáky 

příprava na 
přijímací 

zkoušky z 
matematiky 

R. Strnadel 1 hod. 9. třídy 7.00 hod., den  po 
domluvě 

příprava na 
přijímací 

zkoušky z 
češtiny 

E. Najmanová 1 hod. 9. třídy úterý 14:00-15:00 
nebo po domluvě 
jakýkoliv den od 

7:00 
lukostřelba Z. Zaoral 2 hod. 6.- 9. třídy úterý 14:00 - 15:30 

(cca 12 žáků) 
hudební kroužek 

1 
M. Sobotková 1/2 hod. 1.- 2. třídy pondělí 11:45 – 

12:15 hod. 
hudební kroužek 

2 
M. Sobotková 1/2 hod. 3.- 5. třídy středa 13:35 – 

14:05 hod. 
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florbalový 
kroužek 

E. Najmanová 1 hod. 5.- 9. třídy každý pátek (hala) 
14:30 - 15:30 

divadelní 
kroužek 

E. Najmanová 1 hod. 6.- 9. třídy čtvrtek 14:00-15:00 

kroužek ruční 
práce 

R. Zdražilová 2 hodiny 1x  5.- 9. třídy úterý 13:30 - 15:00 
1x za 14 dní 

Výtvarný 
kroužek 

D. Šutová 1 hod. 1.- 2. třídy středa 12:40 - 
13:40 

robotika J.Teriaki 1 hod 1. - 2. třídy, 
3. - 5. třídy 

čtvrtek 13:00 - 
14:00 úterý 13:00 - 

14:00              
fotbal D. Vlček   1. stupeň pondělí 

floorbal 1. st.  M. Coufalík   1. stupeň středa 
     

KROUŽKY 2021/22      TJ Sokol Morkovice 
NÁZEV další informace 

stolní tenis první setkání na Sokolovně již 7.9. Tréningy of 15:30 do 17:00 hod. 
badminton bude probíhat v Sokolovně od října 2021 vždy v úterý od 14:30 hod. V 

případě zájmu kontaktujte vedoucí -paní Bbalážiovou nebo paní 
Ryšánkovou. Informace na tel. 601 320 593 

 

 

MÍSTO PRO VAŠE POZNÁMKY 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 
 

PRÁZDNINY 
 
Podzimní prázdniny  středa 27.10.2021 a pátek 29.10.2021 
Vánoční prázdniny                 čtvrtek  23.12.2021 až neděle 2. 1.2022 (nástup do školy 

v pondělí 3.1.2022) 
Pololetní prázdniny  pátek 4.2.2022 
Jarní prázdniny  7.2. – 13.2.2022 
Velikonoční prázdniny čtvrtek 14.4.2022 
Hlavní prázdniny od pátku 1.7.2022 do středa  31.8.2022 (školní rok 2022/2023 

začne ve čtvrtek 1.9.2022) 
 

Počítejte s tím, že většinou před nástupem na prázdniny zkracujeme vyučování. V tom 
případě je však činnost družin a školního klubu nezměněna a obé funguje v normálním 
režimu. 
 
 

STÁTNÍ SVÁTKY ZASAHUJÍCÍ DO PRACOVNÍHO TÝDNE 
 
Den české státnosti      úterý 28.9.2021 
Den vzniku samostatného československého státu čtvrtek 28.10.2021 
Den boje za svobodu a demokracii   středa 17.11.2021 
Velký pátek      pátek 15.4.2022 
Velikonoční pondělí     pondělí 18.4.2022 
 
V těchto dnech jsou škola, družina i školní klub zavřeny. 
 
 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A KONZULTAČNÍ DNY 

Kromě třídních schůzek nabízíme i v letošním roce konzultační dny. Reagujeme tak na 
potřebu rodičů, kteří vyjádřili přání mít možnost konzultovat studijní výsledky svých dětí v 
době i mimo třídní schůzky. Na konzultační dny je potřeba se domluvit s vyučujícími 
dopředu. Neohlášené konzultace a konzultace v době vyučování nejsou možné. Pokud je 
však potřeba řešit situaci bezodkladně, pak je toto samozřejmě možné i mimo stanovené 
termíny. Vždy je však potřeba se předem domluvit s vyučujícím. 

 
Třídní schůzky i konzultační dny jsou plánovány většinou na středu. 
 
1. třídní schůzka  2. 9. 2021 organizační pokyny k průběhu školního roku 
2. třídní schůzka 16.11.2021 organizační pokyny + prospěch za 1. čtvrtletí 
3. třídní schůzka 20.4.2022 organizační pokyny + prospěch za 3. čtvrtletí 
 
1. konzultace  6.10.2021 individuální, předem nahlášené konzultace s rodiči 
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2. konzultace  8.12.2021 individuální, předem nahlášené konzultace s rodiči 
3. konzultace  5. 1 2022 individuální, předem nahlášené konzultace s rodiči 
4. konzultace  9.2.2022 individuální, předem nahlášené konzultace s rodiči 
5. konzultace  9.3.2022 individuální, předem nahlášené konzultace s rodiči 
6. konzultace  11.5.2022 individuální, předem nahlášené konzultace s rodiči 
7. konzultace  1.6.2022 individuální, předem nahlášené konzultace s rodiči 
 

JAK ZVONÍ 
 

 1. hodina 7.55 – 8.40  přestávka 10 minut 

 2. hodina 8,50 – 9.35  přestávka 15 minut 

 3. hodina 9.50 – 10.35  přestávka 10 minut 

 4. hodina 10.45 – 11.30  přestávka 10 minut 

 5. hodina 11.40 – 12.25 přestávka 10 minut 

 6. hodina 12.35 – 13.20 přestávka 10 minut 

 7. hodina 13.30 – 14.15 přestávka 10 minut 

 8. hodina 14.25 – 15.10 

  

Výuka některých volitelných předmětů u některých  ročníku probíhá jednou za 14 dní (sudý a 
lichý týden) ve dvouhodinových blocích s hygienickou přestávkou 5 min 

 
MÍSTO PRO VAŠE POZNÁMKY 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VÝBĚRY POPLATKŮ 
 
účel částka vybírá 
kroužky 100,-Kč za každý kroužek/1 pololetí vychovatelka ve školním klubu 

do 15.9.2021 
družina 100,-Kč/měsíc bankovním převodem na účet 

školy 1483438369/0800 ve třech 
termínech: 
listopad: 400,-Kč 
únor: 300,-Kč 
květen: 300,-Kč 
Do zprávy pro příjemce napište: 
jméno žáka, třída, školní družina  

Rodičovská 
akademie 

0,-/školní rok vzhledem k tomu, že čerpání 
rozpočtu bylo v minulém školním 
roce omezeno, letos se členský 
poplatek nehradí 

kopírování 0,-Kč vzhledem k převaze distanční 
výuky v minulém školním roce se 
letos neplatí. 

výtvarná 
výchova 

0,-Kč vzhledem k převaze distanční 
výuky v minulém školním roce se 
letos neplatí. 

pracovní sešity 1.- 9. ročník informace o celkové výši poplatků 
a nákladů na pracovní sešity 
budou poskytnuty třídními učiteli. 
Platba převodem na účet školy 
1483438369/0800, variabilní 
symbol 377500, do poznámky pro 
příjemce: jméno a příjmení žáka, 
třída 

 
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

Na naší škole funguje školní poradenské pracoviště, v rámci kterého poskytujeme 
informační a poradenské služby nejenom žákům, ale také jejich rodičům. Bez váhání se 
můžete obracet na naše odborníky ve věcech vzdělání a výchovy a domlouvat si s nimi 
individuální konzultace. V řešení problémů chceme být partnerem, který je na Vaší straně! 

Ing. Radka Zdražilová – výchovná poradkyně pro 2. stupeň: 

 Kariérové poradenství –tzn. přihlášky na střední školu/učiliště a jejich výběr, 
vhodnost pro konkrétního žáka. 

 Problémy žáka 2. stupně při výuce (mimo chování). 
 Pomoc rodičům ohledně kontaktování pedagogicko-psychologické poradny. 
 Komunikace s rodiči ohledně individuálních vzdělávacích plánů nebo plánů 

pedagogické podpory. 
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Mgr. Jitka Kyasová – výchovná poradkyně pro 1.stupeň, tel. telefon: 573 370 023 klapka 021: 

 Problémy žáka 1. stupně při výuce (mimo chování). 
 Pomoc rodičům ohledně kontaktování pedagogicko-psychologické poradny 
 Komunikace s rodiči ohledně individuálních vzdělávacích plánů nebo plánů 

pedagogické podpory. 
 Podpora talentů - identifikace individuálního nadání žáků, vyhledávání dalších 

příležitostí pro možnosti rozvoje nadání, poradenství žákům i rodičům v této věci.  
 

Mgr. Dana Derková – školní metodička prevence 

 Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického 
chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným 
zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve 
spolupráci s třídními učiteli). 

 Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností 
rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na 
sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně 
patologických jevů ve škole.  

 Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a 
koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a 
specializovanými poradenskými zařízeními.  

 
Bc. Alena Večerková – asistentka metodičky prevence 
 

 
 

SCHRÁNKA DŮVĚRY 
 

Již čtvrtým rokem nabízíme možnost využít elektronickou schránku důvěry, kterou 
najdete na stránkách školy (pod aktualitami na hlavní stránce).  
 
 Tři způsoby zaslání vzkazu elektronickou schránkou: 
 podepsaný dotaz: přihlaste se svým mailem + vymyslete heslo a na spodní straně 

schránky zaklikněte možnost "Napíšu, kdo jsem" 
 naprostá anonymita s možností odpovědi: přihlaste se svým mailem + vymyslete 

heslo a na spodní straně schránky zaklikněte možnost "Úplně anonymní vzkaz 
(nebude prozrazen ani váš e-mail, na něj vám schránka pouze automaticky napíše, až 
bude pro vás dostupná odpověď.)" 

 naprostá anonymita bez možnosti odpovědi: přihlaste se mailem anonym@zs.cz a 
vymyslete si jakékoli heslo. Odpověď pak sice nedostanete, ale určitě se vašemu 
postřehu dostane náležitá pozornost. 
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ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 
 

1) Žák přichází do školy tak, aby byl minimálně 5 minut před začátkem vyučování na svém 
místě ve třídě. 

2) Docházka do volitelných a nepovinných předmětů, kroužků a družiny je po přihlášení 
povinná. 

3) Během vyučování žák nesmí bez povolení učitele používat mobilní telefony nebo jiné 
komunikační či záznamové zařízení, nepouští hlasitou hudbu, nemá na uších sluchátka 
apod. Při pobytu ve škole má žák tato zařízení vypnutá, zařízení nejsou vidět.  Tato 
zařízení může žák použít pouze na pokyn vyučujícího nebo s jeho předchozím souhlasem 
a v případě mimořádné události. V areálu školy žák nesmí pořizovat fotografie, video, ani 
jiné záznamy bez souhlasu vyučujících. 

4) V době vyučování, provozu školní družiny či školního klubu odchází žák jen se 
souhlasem pedagogického pracovníka. Školu nesmí svévolně opustit. Pokud musí 
odejít dříve (např. k lékaři), odchází v doprovodu rodičů nebo poté, co rodiče/zákonní 
zástupci zašlou písemnou žádost o uvolnění třídnímu učiteli do elektronické žákovské 
knížky. Tato zpráva musí obsahovat důvody uvolnění a tímto se má za to, že 
rodiče/zákonní zástupci za žáka přebírají odpovědnost. V takovém případě má žák 
povinnost ráno informovat třídního učitele (v případě jeho nepřítomnosti zastupujícího 
třídního učitele). 

5) Obědovou přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním tráví žáci buď ve 
školním klubu (neplatí se, ale je důležité, aby žák byl do klubu přihlášen), nebo může 
odejít ze školy a na odpolední vyučování se zas vrátit v případě, že máme od vás 
podepsáno svolení, aby vaše dítě na tuto dobu opustilo školu (viz. generální souhlas). 

6) Pokud je absence známa předem, pak o uvolnění žádají zákonní zástupci. Povolení 
krátkodobé absence 1 den uděluje na základě žádosti v elektronické žákovské knížce 
třídní učitel. Při absenci delší než 1 den žádají rodiče prostřednictvím třídního učitele 
písemně o povolení ředitele školy (formulář je uložen na webu školy v Dokumenty – 
Formuláře https://zsmorkovice.cz/sites/default/files/2021-01/zadost_uvolneni.pdf.  
Nepřítomnost rodiče neprodleně oznamují osobně, prostřednictví elektronické žákovské 
knížky nebo telefonicky škole. Nejpozději v den návratu do školy rodiče do elektronické 
žákovské knížky zašlou omluvenku s důvodem absence. Absenci ve škole omlouvají 
rodiče/zákonní zástupci. 

7) Do školy ani na školní akce žák nikdy nesmí přinášet žádné věci, které by mohly ohrozit 
zdraví (alkohol, drogy, cigarety, chemikálie), způsobit úraz (zbraně, pyrotechniku apod.) 
nebo ohrozit mravní výchovu žáků (vulgární texty, nevhodnou hudbu, pornografické 
materiály apod.)  

8) Ve škole netolerujeme vulgární mluvu a navzájem se slušně zdravíme. 
9) Rodiče zajistí, aby žáci přicházeli do školy na vyučování pravidelně a včas, se všemi 

pomůckami a vybavením tak, aby mohli plnit svoji práci – vzdělávání. Rodiče posílají 
žáky do školy zdravé. Pokud žák vykazuje ve škole známky akutního onemocnění, jsou 
rodiče o tomto informování telefonicky a jsou vyzváni k vyzvednutí žáka. Škola má podle 
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zákona o ochraně veřejného zdraví povinnost žáka vykazujícího známky akutního 
onemocnění oddělit od ostatních žáků. 

10) Za poškozené učebnice, pomůcky nebo zařízení školy vašim dítětem budeme požadovat 
náhradu. 

11) Žák nenosí do školy cenné předměty a větší sumy peněz. Pokud má žák u sebe cennosti 
a neuloží je v kanceláři školy, je za ně v případě ztráty sám zodpovědný a škola za ztrátu 
nebo zničení nenese zodpovědnost. Případné ztráty věcí žák neprodleně hlásí učiteli 
nebo v kanceláři školy. 

12) Rodiče dbají na řádnou přípravu žáků do školy, pravidelně kontrolují jejich školní práci. O 
výsledcích vzdělávání žáka a organizačních změnách průběhu vzdělávání informuje 
škola zákonné zástupce prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Škola má za to, 
že publikováním sdělení do elektronické žákovské knížky je rodič informován. 

13) Škola má oznamovací povinnost, chrání tím děti. V případě neomluvené absence, za 
kterou se považuje i nedodržování pravidel omluvy dle školního řádu a příliš časté 
absence, je škola povinna informovat o docházce žáka oddělení sociálně-právní ochrany 
dítěte. 

14) Při škole působí Rodičovská akademie, z.s. tvořena zákonnými zástupci žáků a přáteli 
školy. Zákonní zástupci žáka se automaticky stávají členy tohoto spolku. Své členství 
máte právo kdykoliv ukončit. Rodičovská akademie se řídí svými stanovami. Máte právo 
být zvoleni za členy výboru této organizace. 

(Prosím seznamte se s celým zněním školního řádu. K dispozici je na stránkách školy v sekci 
Dokumenty) 
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
Školní družina je určena žákům 1. stupně. Děti se tam ráno a odpoledne věnují 

společným hrám a zábavě. Za pěkného počasí se mohou vydovádět na družinovém hřišti. 
Provozní doba školní družiny je ráno od 6:15 do 7:35 hodin a odpoledne od 11:30 do 16:00 
hodin. Docházka zapsaných žáků je povinná, nepřítomnost musí být rodiči písemně 
omluvena prostřednictvím zprávy v elektronické žákovské knížce. Elektronickou žákovskou 
knížku můžete využít při komunikaci s paní vychovatelkou stejně jako e-mail. Podrobné 
informace o tom, jak žáky omlouvat obdržíte spolu s přihláškou do školní družiny od 
vychovatelek. 

Provoz školní družiny se řídí řádem školní družiny, který je k dispozici u vychovatelek 
nebo na stránkách školy. Školní družina je zpoplatněna částkou 100,-Kč měsíčně. Přihlášku 
do družiny najdete na stránkách školy nebo u paní vychovatelky. Do školní družiny můžete 
své dítě přihlásit i kdykoliv v průběhu roku. 
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ŠKOLNÍ KLUB 
Klubová místnost je určena především žákům 2. stupně. Do klubu mohou být přijati 

výjimečně i žáci 5. ročníku. Školní klub není zpoplatněn, je však potřeba vyplnit a podepsat 
přihlášku. Tu najdete spolu s řádem školního klubu na webu školy v sekci Naše škola/školní 
klub https://zsmorkovice.cz/?id=sklub , nebo si ji můžete vyzvednout u vychovatelky přímo 
v klubu.  

V klubu tráví většinou starší žáci přestávku před odpoledním vyučováním, čekají na 
autobus nebo na kroužek. Žáci odchází a přichází svévolně. Vychovatel pouze eviduje dobu 
jejich pobytu, při odchodu je však nijak neomezuje. 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 
Obědy se odhlašují nejméně 24 hodin před započetím stravování. V případě náhlého 

onemocnění pak do 8:00 hodin na telefonním čísle 725 996 980 nebo osobně u vedoucí 
školní jídelny. Lze využít i e-mailové spojení jídelna@zsmorkovice.cz.  

Aktuální jídelníček je vždy zveřejněn v hale školy nebo na internetových stránkách 
školy. Provoz školní jídelny se řídí řádem školní jídelny, který je k dispozici na webu školy. 

 

WEBOVÉ STRÁNKY A FB ŠKOLY 
 

Webové stránky a facebook školy se vyplatí sledovat. Nejenže tam najdete kompletní 
informace o provozu školy, organizaci školního roku, kontakty a telefonní čísla, ale můžete se 
na nich dočíst i o aktuálně probíhajících akcích, které se na škole dějí nebo v blízké 
budoucnosti dít budou. 

 
BEZPEČNOST ŽÁKŮ ŠKOLY 

Bezpečnost Vašich dětí je pro nás prioritou. Z důvodu zachování jejich bezpečnosti 
platí ve škole zákaz vstupu neoprávněných osob (osob, které nejsou zaměstnanci nebo žáky 
školy). Děkujeme, že tento zákaz respektujete. Pokud máte sjednanou schůzku, dotyčný Vás 
vždy rád uvítá u vchodu. 

Hygienická opatření školy v souvislosti s nemocí Covid-19 se řídí dle platného 
mimořádného opatření. Tyto aktuální informace najdete vždy na webu školy, na hlavní 
stránce, v sekci Aktuální informace k epidemiologickým opatřením. 
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POKYNY K DISTANČNÍ VÝUCE 
Pokud bude části třídy, celé třídě, několika třídám nebo i celé škole nařízená krajskou 
hygienickou stanicí karanténa, bude výuka probíhat distanční formou, která je pro žáky 
povinná. Hygienická opatření mohou nastat ze dne na den, proto věnujte prosím 
pozornost pokynům, které vám zašleme jako zprávu do elektronické žákovské knížky. 

 

 
 
 
 
 
 
 

FORMULÁŘE  
 

V další části najdete tyto formuláře, které je nutno vyplnit, podepsat, odstřihnout a odevzdat 
třídnímu učiteli: 

 elektronická žákovská knížka, aktualizace kontaktu na zákonné zástupce 
 školní řád 
 potvrzení do tělesné výchovy 
 generální souhlas 

 

Tyto formuláře prosím vyplňte, odstřihněte a předejte 
třídnímu učiteli.  
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ŠKOLNÍ ŘÁD 

Jsem zákonným zástupcem žáka/ žákyně  (jméno a příjmení žáka)………………………………………..,  

který/á ve školním roce 2021/2022 navštěvuje třídu ……… 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a se školním řádem platným pro tento školní 
rok a s pravidly omlouvání absence (součástí školního řádu). 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………….. 

Datum: ................................. Podpis: .....................................................................………………… 

 

 

POTVRZENÍ DO TĚLESNÉ VÝCHOVY 

Jsem zákonným zástupcem žáka/ žákyně   

(jméno a příjmení)  ……………………………………………………………………………………………………………… 

který/á ve školním roce 2021/2022 navštěvuje třídu ……………………….    a potvrzuji tímto, že 

 je zdravotně způsobilý/á pro vykonávané činnosti v TV ano – ne 
 je zdravotně způsobilý/á s těmito omezeními (nutno doložit potvrzením lékaře) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 není zdravotně způsobilý/á (nutno doložit potvrzením lékaře). 

 

Datum: ................................. 

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce: ………............................................…………. 
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ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA PRO 
ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE (RODIČE) 

 
ZŠ Morkovice od školního roku 2021-22 zavádí pro všechny žáky elektronickou žákovskou knížku. 
Přístup do elektronické žákovské knížky bude mít žák 4. – 9. ročníku a zákonní zástupci všech 
ročníků. Přístupové údaje pro vás i vaše dítě vám budou zaslány e-mailem. Prosím vyplňte proto 
čitelně údaje na další stránce. (Tyto údaje budou použity výhradně pro účely registrace uživatelského 
účtu do systému ŠkolaOnline a aktualizaci školní matriky.) 
 

Další postup 

Do týdne Vám na Vámi zadaný e-mail přijdou pokyny pro registraci do systému ŠkolaOnline 
(elektronická žákovská knížka). Registraci provedete podle instrukcí v e-mailové zprávě. Při zadávání 
uživatelského jména, které si vytvoříte sami, doporučujeme zadat na začátek zkratku „ZSM“, čímž se 
vyhnete případným duplikacím jmen s jinými uživateli z jiných škol. Pokud by vám nepřišel e-mail 
s pokyny do jednoho týdne od vyplnění tohoto formuláře, kontaktujte prosím ZŠ Morkovice na e-mailu 
skola@zsmorkovice.cz 
 

Poučení uživatele – zákonného zástupce: 

Vytvořením uživatelského účtu v informačním systému Škola OnLine dostáváte k dispozici přístup k 
určité části osobních údajů vašeho dítěte (výsledkům vzdělávání). Tímto přebíráte zodpovědnost za 
vaše přístupové údaje a potvrzujete, že jej neposkytnete cizí osobě. Každý uživatel nese 
zodpovědnost za to, že ochrání své přístupové údaje před zneužitím. 
V případě, že je možné, že by se k přístupovým údajům mohla dostat neoprávněná osoba, 
doporučujeme zažádat ZŠ Morkovice o znovuvystavení přístupových údajů v nejbližším možném 
termínu.  
 

K čemu slouží aplikace Škola OnLine? 

Aplikace Škola OnLine je školský informační systém a je určena žákům základních, středních a 
vyšších odborných škol a jejich zákonným zástupcům. Umožňuje jim zdarma jednoduchý, bezpečný a 
rychlý přístup k informacím o docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole. 
 
 

Hlavní funkce aplikace Škola OnLine: 

 průběžná kontrola dílčích známek a celkového hodnocení dítěte včetně chování 
 dozor nad docházkou a absencí dítěte ve výuce 
 informace o rozvrhu a suplování 
 přehled probraného učiva 
 možnost elektronicky omlouvat absenci dítěte 
 elektronická komunikace mezi žákem/zákonným zástupcem a učitelem 
 přístup k elektronickým materiálům a možnost jejich stahování 
 a mnoho dalšího 
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AKTUALIZACE KONTAKTŮ NA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE k 1.9.2021 

Jméno a příjmení žáka: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresa trvalého bydliště žáka: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

Kontaktní adresa (je-li odlišná od trvalého bydliště): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rodič (zákonný zástupce) – primární kontakt při komunikaci školy se zákonnými zástupci 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………….…… 

příbuzenský vztah k žákovi (např. matka, otec apod.) ………………………………………………………….………….. 

Adresa (je-li odlišná od adresy žáka) …………………………………………………………………………………..…………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

datová schránka (máte-li zřízeno) ………………………………………………………………………………………………..... 

K TOMUTO KONTAKTU BUDE AUTOMATICKY VYGENEROVÁN PIN PRO REGISTRACI DO ELEKTRONICKÉ 
ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY  A TAKÉ ZASLÁN PIN PRO REGISTRACI ŽÁKA. 

Potvrzuji správnost údajů (datum, podpis)…………………………………………………………………………………….. 

 

Rodič (zákonný zástupce)  

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

příbuzenský vztah k žákovi (např. matka, otec apod.) ………………………………………………………………..….. 

Adresa (je-li odlišná od adresy žáka) ……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

datová schránka (máte-li zřízeno) …………………………………………………………………………………………..……... 

Mám zájem o zaslání PINu pro registraci do elektronické žákovské knížky   ANO/NE. 

Potvrzuji správnost údajů (datum, podpis)……………………………………………………………….. 
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GENERÁLNÍ SOUHLAS 
 

Dávám svůj souhlas škole Základní škola Morkovice, příspěvková organizace (dále jen "instituce") ke 
shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o zdravotním 
stavu mého  

 

dítěte______________________________________________  nar. ___________________ ve 
smyslu všech ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).  

 
1) Zpracování osobních údajů: 

Na základě zákona (rozsah je upraven Školským zákonem) škola zpracovává osobních údaje, které 
jsou nezbytné pro práci školy a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu - pro vedení 
školní matriky, pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace, pro pořádání akcí jako jsou výlety, 
exkurze, soutěže žáků a jiné účely související s běžným chodem školy, školní družiny, školního klubu a 
školní jídelny.  Ke zpracování těchto údajů škola nepotřebuje váš souhlas. 

2) Poradenské služby 1:  

V průběhu docházky do školy mohou být vašemu dítěti poskytovány poradenské služby školního 
poradenského pracoviště. Jedná se o služby výchovného poradce, školní metodičky prevence, 
asistentky metodičky prevence, speciálního pedagoga, koordinátora pro nadané žáky.  

Uděluji svůj souhlas s poskytováním poradenských služeb školních poradenských pracovníků mému 
dítěti. 

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM 

 

 

3) Souhlas s orientačním testováním na přítomnost OPL (omamné a psychotropní látky)2 

Souhlasím s orientačním testováním v případě důvodného podezření na přítomnost alkoholu pomocí 
dechové zkoušky, v případě podezření na přítomnost OPL pomocí zkoušky ze slin, a to za přítomnosti 
příslušných orgánů (např. Policie ČR). 

 

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM 

 

4) Fotografie, případně video3: 

                                                           
1 Svůj souhlas s poskytnutím poradenské služby můžete kdykoliv odvolat. Souhlasu zákonného zástupce není 
třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.  
2 Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. 
3 Jedná se o údaje zpracovávané výlučně na základě souhlasu toho, kdo je správci sdělil, s tím, že tento souhlas 
může být kdykoliv odvolán a správce tak bude mít za povinnost okamžitě zpracovávání těchto údajů ukončit. 
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Souhlasím s tím, aby škola pořizovala a používala fotografie a videa mého dítěte k prezentaci života 
školy (např. webové stránky školy a jednotlivých tříd, periodika jako zpravodaj města, Týdeník 
Kroměřížska, aj., tiskové materiály školy (např. ročenka, kalendář, brožura, leták, apod.). 

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM 

 

5) Bezpečnost žáka4: 

V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním může žák trávit svůj volný čas ve školním klubu 
(pokud je do něj přihlášen). Se souhlasem rodičů má také však možnost školní budovu opustit a vrátit 
se až na odpolední výuku.  Souhlasím, že v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním může 
můj syn/ moje dcera opustit budovu školy a přebírám za něj/ ni odpovědnost. 
 

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM 

 

 

Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu 
nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. Souhlas poskytuji pouze škole, která bez 
zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům a 
musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a 
zničením, zneužitím či ztrátou. 

Byl jsem poučen o právech podle zákona ve smyslu všech ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (GDPR), zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů, o právu přístupu k 
těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o 
tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud 
zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v 
rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li 
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení, 
požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, 
provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

ZŠ Morkovice jako správce osobních údajů tímto informuje subjekt údajů o tom, že informace dle čl. 13 popř. 
14 GDPR jsou k nahlédnutí kdykoliv na webu školy http://zsmorkovice.cz/deska/2018gdpr.pdf  

 

Datum: .................................  

Jméno a Podpis zákonných zástupců: .....................................................................…………. 

 

                                                           
4 Tato část se týká žáků, kteří mají rozvrhované odpolední vyučování. Pokud se vás tato část netýká, nemusíte 
vyplňovat. 


