
Kolektiv pracovníků školy 
 
Ředitel školy:   Mgr. Ivo Junášek  
Zástupkyně ředitele:  Mgr. Gabriela Kovářová 

    Mgr. Kateřina Nedbalová 
Výchovná poradkyně:  Mgr. Kateřina Nedbalová 
Školní metodik prevence: Mgr. Tereza Zalabáková 
 
Třídní učitelé: 

1.A Mgr. Lenka Antonovová 
1.B Mgr. Marcela Hušťavová 
1.C Mgr. Ivana Rossmannová  
1.D Mgr. Ivona Vávrová 
2.A Mgr. Petra Logajová 
2.B Mgr. Veronika Obdržálková 
2.C Mgr. Kateřina Jarkovská  
3.A Mgr. Eva Bednaříková 
3.B Mgr. Pavlína Křížková 
3.C Mgr. Pavla Řezníčková 
4.A Mgr. Jana Sovadníková 
4.B Mgr. Alena Doleželová 
4.C Mgr. Marie Zapletalová 
5.A Mgr. Veronika Svobodová 
5.B Mgr. Alena Maťová 
5.C Mgr. Gabriela Nováková 
 
Školní družina  
vedoucí vychovatelka:  Alena Krejčí  
vychovatelky:  

Jana Budišová 
Bc. Iveta Dvořáková   

              Jana Nevřalová 
Bc. Eliška Pospíšilíková 
Monika Hošková 
Tereza Mrlíková 
 

asistenti pedagoga: 

DiS. Anna Berková 
Světlana Dvořáková 
Eliška Garlíková 
Martina Kotasová  
 

Kontakty: 

kancelář:   573503140 
šk.jídelna:  573503159 
web:            www.3zshol.cz 
e-mail:  kancelar@3zshol.cz 
 
 

6.A Mgr. Veronika Cholastová 
6.B Mgr. Tereza Zalabáková 
7.A Mgr. Simona Zdráhalová 
7.B Mgr. Ida Bechníková 
8.A Mgr. Jitka Pavelcová 
8.B Mgr. Jitka Šťastná 
9.A Mgr. Lenka Hýžová 
9.B Mgr. Petra Stárková 
  
Netřídní učitelé  

Bc. Vojtěch Balusek 
Ing. Bc. Jiří Cihlář 
Mgr. Richard David 
Mgr. Jana Dědičová 
Mgr. Terezie Indráková  
Bc. Zita Nováková 
Mgr. Daniela Švábová 
 
Správní zaměstnanci 

hospodářka:    Andrea Hasilíková  
účetní:           Drahomíra Morkusová 
recepční:         Zdeněk Školoud           
vedoucí školní jídelny:  
            Stanislava Gajdošová  
 
Ve školní jídelně je zaměstnáno 9 
pracovnic. 
 
Úklid ve škole zajišťuje 5 pracovnic a 1 
údržbář. 
 
Správce  hřiště 

Zdeněk Kolář 
Zdeněk Telecký 

Správce  tělocvičny 

  Zdenka Kolářová 
 

http://www.3zshol.cz/
mailto:kancelar@3zshol.cz


    



 
 

Ve čtvrtek 1. září jsme úspěšně zahájili nový školní rok. První školní den jsme 

v aule již tradičně přivítali nové prváčky, letos jich bylo 80. Slavnostního 

přivítání se zúčastnili představitelé města Holešov, v čele s panem starostou 

Mgr. Rudolfem Seifertem. 
Do školních lavic letos ve 24 třídách zasedlo 576 žáků. Školní družina zahájila 

provoz v 7 odděleních s 207 zapsanými dětmi. 

A co nového je v naší škole po prázdninách? 

Žáci i pracovníci školy mohou od září využívat novou počítačovou učebnu a 

zrekonstruovanou počítačovou síť. Podařilo se nám vybudovat novou 

pracovnu pro výuku anglického jazyka na prvním stupni. Ve školní jídelně 

jsme zabudovali dva konvektomaty pro přípravu jídel. Byl upraven nový 

bezbariérový vstup do školy. Proběhly také úpravy ve školním bazénu, které 

zvýší komfort při výuce plavání. 

V letošním roce budeme pokračovat ve výuce podle inovovaného školního 

vzdělávacího programu „Cesta za poznáním“. Již třináctým rokem otevíráme 

pro žáky s vadami řeči logopedickou třídu v 1. ročníku. 

V průběhu školního roku připravíme pro žáky řadu kulturních představení, 

zájezdy na výchovné koncerty a divadelní představení do Zlína, zajímavé 

exkurze a besedy v rámci prevence. Nadále budeme pokračovat ve zlepšování 

prostředí školy a hledání možností nových zdrojů financování aktivit pomocí 

projektů a grantů. 

 



 

 

Přejeme si, aby naše škola nebyla jen místem pro získávání vědomostí a 

dovedností, ale také místem pohody, radosti a zdravého prostředí, 

Po celý školní rok nás čeká řada úkolů. Při jejich naplňování nadále 

očekáváme vstřícnou spolupráci se zřizovatelem, rodičovskou veřejností a 

dalšími partnery školy. 

Všem žákům a pracovníkům školy přeji hodně zdraví a úspěšný školní rok 

2016/17. 

                                                                                     Mgr. Ivo Junášek, ředitel školy 

 

 

 



 

PO - PÁ :                  7.00 - 8.00     13.00 – 15.30  

  
 

pan ředitel Mgr. Ivo Junášek          pondělí  14.00 - 15.30  

paní zástupkyně Mgr. Gabriela Kovářová          úterý  14.00 - 15.30  

paní zástupkyně Mgr. Kateřina Nedbalová          středa  14.00 - 15.30  

   
Mimo tuto dobu je možné komunikovat pomoci e-mailu nebo telefonicky a 
individuálně si domluvit konkrétní čas, nejlépe den předem. 
 
Žáci sami nemohou vstupovat do kanceláře. Pokud si budou chtít něco vyřídit 
(průkazky, potvrzení), požádají třídního učitele. 
 

 

Kancelář školy 
Andrea  
Hasilíková 

573 503 140 kancelar@3zshol.cz 

Školní jídelna 

 

Stanislava  
Gajdošová 

573 503 159 gajdosova@3zshol.cz 

Školní družina Alena Krejčí 573 503 157 krejci @3zshol.cz 

Ekonomka 
 
Drahomíra 
Morkusová 

573 503 156 kancelar@3zshol.cz 

 



 

Škola se snaží o dobrou spolupráci s rodiči svých žáků. Rodiče oceňují, když se k nim 
škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si cení rodičů, kteří s nimi táhnou za jeden 
provaz a o problémech spolu komunikují. Naše škola je otevřena všem, kteří se chtějí 
do života školy zapojit.  
 

 
Výbor SRPDŠ pro školní rok 2016/2017 

 
Gabriela Foltýnová  

      
     předseda  

Ing. Martin Novotný       místopředseda   

Andrea Hasilíková       hospodář  

 
Kontrolní komise 
 

Barbora Winklerová      předseda 

Jitka Gregušová      členka 

Irena Robešová       členka 

 
 
Členové tohoto sdružení z vlastních příspěvků a prostředků získaných za sběrové 
aktivity podporují činnost žáků a školy v následujících oblastech:  
 
* podpora účasti žáků školy na soutěžích (doprava, náklady spojené s účastí na 
soutěži, odměny mimořádných výkonů)  
* podpora při zajištění koncertů, návštěv kulturních a sportovních zařízení  
* podpora při zajištění besed, exkurzí a dalších akcí školy  
* podpora při zajištění občerstvení pro žáky školy při akcích školy  
* podpora při zajištění vybavení pro školní družinu  
* vydávání školního časopisu a žákovské knížky  
* zajištění hygienických potřeb pro žáky – papírové utěrky, mýdlo  
* podpora sběrových aktivit – sběr papíru, šípků, kaštanů a pomerančové kůry  
* podpora při poznávacích a ozdravných pobytech žáků 

 



 

KONZULTACE 
 

- konzultace s výchovnou poradkyní: středa 14:00 – 15:30, případně kdykoliv 
po telefonické domluvě 

- možnost využití poradenské služby Informačního a poradenského střediska 
pro volbu povolání Úřadu práce v Kroměříži (objednávka telefonicky - 
950 130 334  Mgr. M. Hrdinová) 

- nabídka ověření profesní orientace v pedagogicko – psychologické poradně  

 

 

VYHLEDÁVÁNÍ ŠKOL 
 

- v listopadu žáci obdrží příručku o školách ve Zlínském kraji 
- důležité informace naleznete také na internetu: 

www.atlasskolstvi.cz, www.infoabsolvent.cz, www.zkola.cz, www.istp.cz, 

www.burzaskol.cz, www.gwo.cz, www.uiv.cz, 

www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly, www.cermat.cz 

- využívejte možnosti navštívit střední školy osobně – „DNY OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ“ 

 
 

PŘIHLÁŠKY 
 

- žák má právo podávat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení (platí pro 
5., 7. i 9. ročník). 

- přihlášky žákům vyplňujeme ve škole na základě předloženého potvrzení 
rodičů o zvolených školách. 

-  
Termíny odevzdání přihlášek: 

Do 30. 11. 2016 na obory SŠ s talentovou zkouškou 

Do 1. 3. 2017 na ostatní obory SŠ  

http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.zkola.cz/
http://www.istp.cz/
http://www.burzaskol.cz/
http://www.gwo.cz/
http://www.uiv.cz/
http://www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly
http://www.cermat.cz/


 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Od školního roku 2016/2017 proběhnou přijímací zkoušky do všech maturitních 

oborů vč. Gymnázia se sportovní přípravou formou jednotné zkoušky s využitím 

centrálně zadávaných jednotných testů.  Jednotné zkoušky se netýkají oborů 

s talentovou zkouškou, konzervatoře a zkráceného studia pro získání středního 

vzdělání s maturitní zkouškou. 

Termíny jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů 

středního vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání stanovilo 

MŠMT. 

 

Termíny přijímacích zkoušek: 

- leden 2017 pro obory s talentovou zkouškou 

-  jednotná přijímací zkouška: 

1. termín 12. 4. 2017 - pro čtyřleté obory vzdělání  

  18. 4. 2017 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií  

2. termín 19. 4. 2017 - pro čtyřleté obory vzdělání 

  20. 4. 2017 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií  

 
Ve středu 23.11.2016 bude probíhat v aule naší školy Burza středních škol. 
 
                       Mgr. Kateřina Nedbalová, výchovná poradkyně 

  

 
 



 
Nepovinné předměty rozšiřují nabídku vzdělávání dle našeho Školního vzdělávacího programu 
„Cesta za poznáním“.  Žáci se do nepovinného předmětu zařazují na základě písemné přihlášky 
na celý školní rok. Pro omlouvání nepřítomnosti platí stejná pravidla jako pro předměty 
povinné. Každý přihlášený žák je z tohoto předmětu klasifikován.  

1. stupeň         

Individuální logopedická péče 
Mgr. Ivona 
Vávrová 

úterý, 
čtvrtek 

1. A dle rozvrhu 

Sborový zpěv 

 
Mgr. Gabriela 
Kovářová, 
Mgr. Lenka 
Hýžová, 
Mgr. Veronika 
Svobodová 

středa 
2.- 5. 
ročník 

13.30  
– 15.10 

Sportovní hry 2 
 
Mgr. Ivo 
Junášek 

středa 
4. a 5. 
ročník 

12.45 – 
13.30 

Sportovní hry 1 
Mgr. Simona 
Zdráhalová 

čtvrtek 
2. a 3. 
ročník 

12.45 – 
13.30 

Náprava specifických poruch učení 
Mgr. Marie 
Zapletalová 

čtvrtek 
3. - 5. 
ročník 

13.00 - 13.45 

2. stupeň   
    

Cvičení z matematiky 
Mgr. Jana 

Dědičová 
středa 

9. 

ročník 

14.00 – 

15.20 

Cvičení z jazyka českého 
Mgr. Terezie 

Indráková 
středa 

9. 

ročník 

14.00 – 

15.20 

Sportovní hry 
Mgr. Daniela 

Švábová 
pondělí 

6. - 9. 

ročník 

14.00 – 

14.45 

Náprava specifických poruch 

učení 

Mgr. Petra 

Stárková 
pondělí 

6. -9. 

ročník 

14.00- 

14.45 

     



 

     Prostřednictvím spolku žáků mohou zástupci tříd komunikovat s vedením školy, 

mají možnost organizovat celoškolní akce, dozvídat se nové informace o dění ve škole 

a zároveň se zabývat řešením problémů školy. 

     Spolek žáků je tvořen zástupci tříd 4. - 9. ročníku. Počet členů se oproti loňskému 

roku navýšil, na schůzkách se každých 14 dní setkává 29 žáků.  

     Činnost spolku byla zahájena a již připravujeme  první akce. V říjnu se můžete těšit 

na pyžamový den a halloween. 

Zprávy o dění ve spolku můžete sledovat na webových stránkách školy. 

 

 

     Minimální preventivní program, který máme na naší škole vypracovaný,  

je orientován na osobnostní a sociální rozvoj žáků. Zaměřujeme se na prevenci úrazů, 

základy první pomoci, prevenci kouření a užívání alkoholu, šikanu a kyberšikanu, 

trestnou činnost mládeže či problematiku rasismu. Témata jsou zařazována  

do vyučování, třídnických hodin nebo se žáci účastní besed zaměřených na prevenci 

rizikového chování.  

     Spolupracujeme s odborníky z praxe, ať už se jedná o Policii ČR, Hasičský záchranný 

sbor, ČČK, Středisko výchovné péče či Krajskou pedagogicko- psychologickou 

poradnu. 

     Plná verze minimálního preventivního programu je k přečtení na internetových 

stránkách školy.  

 

 



 

Kroužky školní družiny 

Keramický Bc. Iveta Dvořáková pondělí 15:00-16:30 platí se za materiál 

Dramatický 
Mgr. Ivona Vávrová 
vych. Jana Budišová 

úterý 15:00-16:30 zdarma 

Tvořilky  
pro 3.-5. ročník 

Bc. Eliška Pospíšilíková úterý 15:00-16:30 platí se za materiál 

Angličtina hrou vych. Monika Hošková středa 15:00-16:00 zdarma 

Šikovné ruce 
pro 1.-2. ročník 

vych. Jana Nevřalová čtvrtek 15:00-16:00 platí se za materiál 

 

Přednost při přijímání do těchto zájmových kroužků mají děti ze školní družiny. 
Podrobnější informace Vám sdělí paní vychovatelka, která je vedoucí konkrétního 
zájmového kroužku. 
Zájmové kroužky ŠD začínají od 19. 9. 2016 a končí 30. 6. 2017. 

 
Další kroužky školy: 
 

Logopedický   Mgr. Ivona Vávrová   pondělí - 12.30 – 13.30 
Fotbal a florbal           Mgr. Richard David             čtvrtek 7.00 - 7.45 
Basketbal                    Mgr. Simona Zdráhalová      pátek 7.00 - 7.45 
 
Všechny uvedené aktivity jsou určeny pro žáky naší školy a budou při dostatečném 

počtu zájemců probíhat v odpoledních hodinách v prostorách 3. Základní školy v 

Holešově.  

 



 
 
1. MODERNÍ TANEC A POM-PONY 1000,- Kč / školní  rok 
 
- různé styly, sestava pro roztleskávačky, taneční sestavy pro začátečníky od 6 let 
lektor: Olga Pešková 
 
2. PROSTŘENO 800,- Kč / školní rok 
 
- základy vaření, pečení a stolování pro dívky i chlapce od 6 let (v ceně není materiál) 
 
3. ESKYMÁK – lyžařský a snowbordingový kurz (leden 2017) 2.500,- / kurz 
 
- intenzivní pětidenní kurz po vyučování na Trojáku, certifikovaní instruktoři lyžařské 
školy ESKYMÁK, organizačně a pedagogicky zajistí pracovníci SVČ TyMy  
 
4. ESKYMÁK - škola in-line bruslení (podzim, jaro) 1.400,- / kurz 
 
- intenzivní pětidenní kurz po vyučování v Holešově, povedou certifikovaní instruktoři, 
organizačně a pedagogicky zajistí pracovníci SVČ TyMy  
 
 
Kroužky budou otevřeny při minimálním počtu 10 dětí! Jednotlivé kroužky budou 
zahájeny začátkem října a ukončeny květnem 2017. Budou probíhat 1x týdně.  
 
Platbu můžete provést v hotovosti na schůzce nebo převodem, na požádání Vám 
bude zaslán variabilní symbol. Věřím, že máte zájem, aby Vaše děti měly kvalitně 
vyplněný volný čas, a doufám, že si z této naší speciální nabídky vyberete. V případě 
Vašich dotazů mě kontaktujte na tel. 734 358 562. 
 

Mgr. Jarmila Vaclachová - ředitelka SVČ  

 



 

Odhlašování obědů 
Pokud strávník dopředu ví, že v určitý den neodebere oběd, může si jej odhlásit: 
 
- čipem na terminálu v jídelně do 14.00 předchozího dne  
- přes internet do 14.00 předchozího dne  
- telefonicky na čísle 573 503 159 nebo 739 445 089 do 14.00 hodin   předchozího 
dne. (Pouze v poslední školní den před hlavními prázdninami odhlašujte nejpozději 2 
dny dopředu.)  
 
Pokud žák onemocní, první den si oběd vyzvednou rodiče u rampy školní jídelny do 
jídlonosiče (cena oběda dle věku žáka 23,- 25,- nebo 27,- Kč). 
 
Od druhého dne nemoci může žák odebírat oběd v hodnotě 55,- Kč, ale tuto 
skutečnost je povinen zákonný zástupce NAHLÁSIT vedoucí školní jídelny první den 
nemoci (osobně, emailem, telefonicky). Pokud tuto službu nechce využít, musí si 
obědy po dobu nemoci odhlásit.  
 
Obědy se z hygienických a bezpečnostních důvodů mohou vydat jen do nádob 
určených k přenosu jídla. Oběd je určen k přímé spotřebě. 
Je povinností každého strávníka, aby měl při výdeji stravy svůj čip! 
 

                                                                          Stanislava Gajdošová, vedoucí školní jídelny.  
 

 
Každý den o první přestávce nabízí školní jídelna teplý čaj, tousty, obložený rohlík 
nebo chléb s pestrými pomazánkami a drobnou zeleninovou oblohou (5 nebo 10 Kč). 

 
Na chodbě u školní jídelny je instalován automat na mléko a mléčné výrobky. Děti si 
prostřednictvím nabité „kreditky“ mohou vybírat také z nabídky ovocných šťáv a  
cereálních tyčinek. Kreditky má v naší škole na starosti pan učitel Jiří Cihlář. 
Podrobnější informace:  http://www.happysnack.cz 
 

http://www.happysnack.cz/


 
Polévka - hovězí vývar s knedlíčky a nudlemi 

1. Vepřový závitek, brambory, zeleninový salát 
2. Segedínský guláš, houskový knedlík 

- objednávky u vedoucí školní jídelny osobně nebo na gajdosova@3zshol.cz  
do středy  9. 11. 2016 

Cena za oběd je 55,- Kč  

mailto:gajdosova@3zshol.cz


 

Podzimní prázdniny  26. 10. – 27. 10. 2016 

Vánoční prázdniny  pátek 23. prosince 2016 – pondělí 2. ledna 2017 

    (začátek výuky 3. ledna) 

Jarní prázdniny   13. – 19. února 2017 

okres Kroměříž 

 

Velikonoční prázdniny  čtvrtek 13.dubna – pátek 14. dubna 2017 

 

Hlavní prázdniny  sobota 1. července – pátek 1. září 2017 

 

Začátek školního roku   pondělí  4. září  2017   

 

Státní svátky   28. 9. 2016     -  středa 

    28. 10. 2016  -   pátek 

    17. 11. 2016  -   čtvrtek 

    14. 4. 2017    -   pátek 

    17. 4. 2017    -   pondělí 

    1. 5. 2017      -   pondělí 

    8. 5. 2017      -   pondělí 

    



 


