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Milé děti,  
vítám Vás na začátku nového školního roku. Věřím tomu, že už se budeme pravidelně setkávat celý školní rok. V minulém roce jsme 
se všichni vyrovnávali nejen s epidemií covidu, ale setkali jsme se i s válkou na Ukrajině. V průběhu jarních měsíců jsme měli 38 
nových spolužáků z Ukrajiny. Všem děkuji za jejich přijetí a pomoc, kterou jste jim a jejich rodinám poskytli.  Tato doba nás všechny 
naučila jiným dovednostem, které, věřím, v budoucnu oceníme. 
V novém školním roce se zaměříme na to, v čem jsme silní, a to je budování dobrých vztahů, bezpečného prostředí ve třídě i ve 
škole a posilování vzájemné důvěry. V rámci projekt Erasmus+ vyjedeme s některými dětmi do zahraničí a vyzkoušíme si naše 
jazykové dovednosti.  
Jsme přesvědčeni, že spolupracující, bezpečné společenství a dobré vztahy jsou důležitou podmínkou pro kvalitní učení se a v 
důsledku přinášejí lepší a trvalé výsledky vzdělávání. Proto chceme společně s Vámi budovat to, v čem se cítíme dobře. 

Přeji všem, abychom ZA ALEJÍ prožili úspěšný školní rok.               Vratislav Brokl, ředitel školy 

 

1. Vize školy: KOŠATÝ STROM POZNÁNÍ VYRŮSTÁ Z AKTIVITY, TVOŘIVOSTI A SPOLUPRÁCE VŠECH 
Vedeme žáky k samostatnosti a odpovědnosti za své činy, respektu k sobě samému a k druhým a spolupráci mezi vrstevníky či dospělými. 
Vytváříme bezpečné prostředí pro učení. Umožňujeme všem žákům zapojit se do školního dění a provázíme je jejich školním životem. Společně 
se žáky vytváříme pravidla soužití, aktualizujeme je a vedeme žáky k jejich dodržování. Vychováváme je k zodpovědnosti. Učíme děti sociálním 
dovednostem, rozvíjíme jejich komunikační schopnosti a dbáme na vzájemný respekt. Učíme se od žáků, inspirujeme se, vytváříme a sdílíme 
společné zážitky. Umožňujeme žákům podílet se na rozhodování. Jsme nároční, spravedliví, důslední, máme smysl pro humor a jsme trpěliví. 
Vymýšlíme zajímavé úkoly přizpůsobené potřebám žáků, propojujeme teorii s praxí a postupujeme od snadnějšího ke složitějšímu. Cílem školy 
je připravovat žáky k orientaci v běžném životě, k cenění si vlastní osoby, ale také k umění spolupracovat v každodenním životě s lidmi, které 
potkají- Chceme, aby náš absolvent našel uplatnění ve všech typech škol a měl přístup k efektivním formám vzdělávání a ke smysluplnému 
obsahu učiva a současně aby uměl reagovat na rychle se měnící okolní svět. 

2. Montessori třídy 
Máme pět Montessori tříd. Ve třech se učí děti prvního až třetího ročníku, ve dvou se společně učí děti čtvrtého a pátého ročníku. 

3. Organizace školního dne 
U nás na škole se konce a začátky hodin neřídí zvonkem. Naše děti vedeme k zodpovědnosti hlídat si svůj čas.  
Škola je otevřena od 7:30 hodin, za nepříznivého počasí od 7:10 hodin. Žáci mají být ve třídách nejpozději v 7:55, vyučování začíná každý den 
v 8 hodin. V pondělí první hodinu jsou třídnické hodiny, resp. školní ranní setkávání. Tato hodina je pro žáky povinná. Žáci jsou ve třídách 
nejpozději 5 minut před začátkem vyučování. 
1. vyučovací hodina  8:00 – 8:45 2. vyučovací hodina  8:55 – 9:40 3. vyučovací hodina 10:00 – 10:45 
4. vyučovací hodina  10:55 – 11:40 5. vyučovací hodina 11:50 – 12:35 6. vyučovací hodina 12:45 – 13:30 
V Montessori třídách a v některých předmětech vyučujeme v blocích. V tomto případě jsou přestávky individuální.  
Odpolední vyučování začíná dle jednotlivých rozvrhů tříd a poslední hodiny končí nejpozději v 15:35.  

4. Autobusová spojení UH Jarošov – ZŠ Za Alejí: 
Každé ráno odjíždí jeden autobus od zastávky UH Jarošov – Na Návsi v 7:16 hodin. 
Od ZŠ Za Alejí odjíždí vždy každý den jeden školní autobus v čase 14:05. 
Další odpolední spoje jedou ze Štěpnic (zastávka Zahradní) na autobusové nádraží dle platného jízdního řádu. 

5. Školní družina 
Pro děti z 1. – 4. ročníku máme otevřeno denně 6 oddělení ŠD. ŠD se ráno otevírá v 6:30 a odpoledne se uzavírá v 17 hodin. Školní družina je 
za měsíční úplatu 230Kč. 

6. Školní klub 
Seznam kroužků Školního klubu najdete na webovém odkazu:https://www.zszaaleji.cz/nabidka-krouzku-na-skolni-rok-2022-2023. Za kroužky 
vybíráme 400 Kč za období říjen – květen. Pokud se žák z kroužku odhlásí před 31. 1. 2023, bude mu vrácena částka 200Kč.V ceně je 
garantováno uskutečnění minimálně 10 hodin jednoho kroužku za pololetí. Kroužky budou otevřeny při minimálním přihlášení 12 žáků do 
skupiny (případně podle individuálních požadavků kroužku) a zahájí činnost od 3. října 2022. Přihlášky si děti vyzvednou u vedoucího kroužku, 
případně u vedoucí klubu Světlany Habartové.  

7. Nepovinné předměty – Náboženství  
1. ročník ve středu 12:15 – 13:00 hodin, 2. ročník ve středu 13:05 – 13:50 (pokud se nenaplní skupina, tak bude spojen s 1. ročníkem) – vyučuje 
paní učitelka Řešetková, 3. ročník – v pondělí 14:10 – 14:55 hodin – vyučuje otec Říha, 4., 5. ročník v pondělí 14:15 – 15:00 hodin, vyučuje paní 
učitelka Mrázová. Náboženství začíná 12. 9. 2022. 

8. Třídní schůzky a konzultace pro rodiče  
Srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se uskuteční v těchto termínech:  
6. září 2022 (16:30 – 18:00); 22. listopadu 2022 (16:30 – 18:00); 18. dubna 2023 (16:30 – 18:00)  
Čtvrtá třídní schůzka bude formou tripartity, na kterou budete osobně pozváni třídním učitelem. 
Kromě uvedených termínů jsme Vám kdykoliv po domluvě k dispozici. Žádáme Vás, abyste nepožadovali po učitelích informace v průběhu 
vyučovacích hodin, mají na starosti výuku Vašich dětí a bohužel Vás v tuto dobu musí odmítnout. 

9. Prázdniny, svátky 
Termíny: 28. 9. 2022 – středa Den české státnosti 28. 10. 2022 – pátek Den vzniku Československého státu 

  26.10.a 27. 10. 2022 Podzimní prázdniny 23.12. 2022– 2.1.2023 Vánoční prázdniny  
  3. 2. 2023 – pátek   Pololetní prázdniny  13. 2. -19. 2.2023  Jarní prázdniny  
  6. 4.2023  Velikonoční prázdniny 7. 4. 2023, 10. 4. 2023 Velký pátek, Velikonoční pondělí 

  1. a 8. 5. 2023 – pondělí Státní svátek  1. 7. – 3. 9.2023  Hlavní prázdniny 
 

https://www.zszaaleji.cz/nabidka-krouzku-na-skolni-rok-2022-202


10. Školní řád 
Ve Školním řádu naleznete i hodnocení a klasifikaci žáků – (celý Školní řád najdete na webových stránkách školy www.zszaaleji.cz). 

11. Přezouvání žáků 
V měsících listopad až březen se při vstupu do školy přezouvat do bezpečné obuvi. V ostatních měsících tato povinnost trvá za špatného počasí 
a žák bude informován ve vestibulu školy o nutnosti přezouvat se cedulí (Dnes se přezouvat nemusí – Dnes se přezouváme). Na koberce v 
učebnách vstupuje vždy v přezutí nebo bez obuvi dle pokynů vyučujícího. V odborných předmětech se převléká do oděvů podle pokynu 
vyučujícího. 

12. Školní úrazy 
Žák chrání zdraví své, svých spolužáků a zdraví ostatních pracovníků školy. Veškerá zranění hlásí okamžitě vyučujícímu, na pozdější ohlášení 
nebude brán zřetel. Všichni žáci jsou pojištěni a veškeré školní úrazy, pokud žák neporuší zásady bezpečnosti práce, budou odškodněny 
v případě, že zranění bude ošetřeno lékařem. 

13. Mobilní telefony 
Dle Školního řádu mají žáci zakázáno nosit mobilní telefony, hudební přehrávače a záznamová zařízení (fotoaparáty a diktafony) do areálu 
školy mimo šatny. V případě, že žák toto nařízení poruší, vypnuté zařízení uloží do aktovky a o přestávce odnese do své skříňky. Třídní učitel 
nejpozději následující den o této skutečnosti informuje zákonného zástupce a v nejbližším možném termínu bude žákovi udělena důtka 
třídního učitele.  
Pokud se potřebujete nutně s dítětem spojit, zde je návod: 
A. zavolat hospodářce (572 432 900, 724 149 073 nebo ŘŠ 572 432 901 nebo zástupci ŘŠ 572 432 902) a nechat vzkaz, kdy opět budete volat 

(pouze o přestávkách) nebo kdy má žák zavolat 
B. hospodářka vzkáže dítěti, aby se s rodičem spojil 
C. hospodářka bude vyřizovat pouze kontakty s rodiči, popřípadě prarodiči, hospodářka nebude vyřizovat vzkazy od kamarádů a známých  
Toto pravidlo se týká nejen žáků, ale také všech zaměstnanců školy a návštěvníků (včetně rodičů).   

14. Pondělní setkávání 
Naše tradice v pondělních ranních setkáváních pokračuje. Ranní setkávání se budou dle počasí uskutečňovat na školním hřišti či v tělocvičně. 

15. Výchovný poradce 
Výchovný poradce paní Dana Šimíková bude ve škole pro rodiče přítomna každé úterý od 15:45 – 17:00 hodin. Telefon 572 432 919 nebo 
email: simikova@zszaaleji.cz, v případě potřeby je nutné si domluvit schůzku emailem nebo telefonicky. 

16. Kariérový poradce 
Nabízíme pomoc a podporu žákům a rodičům během rozhodování o střední škole, profesi. V rámci poradenství proběhnou ve třídách 
skupinové testy profesní orientace, které budou s žáky vyhodnoceny.  Žáci a rodiče mají možnost v průběhu celého školního roku využít také 
individuální konzultace u paní Petry Grebeníčkové, telefon 572 432 927, email grebenickova@zszaaleji.cz. V případě zájmu je nutné si schůzku 
předem domluvit emailem nebo telefonicky. 

17. Školní psycholog 
Školní psycholožkou je paní Veronika Frolíková. Rozpis její pracovní doby naleznete na webových stránkách školy. Doporučujeme rodičům, 
aby si veškeré návštěvy domlouvali předem na těchto kontaktech: email:frolikova@zszaaleji.cz, mobil: 734 391173, telefon: 572 432 929. 

18. Speciální pedagog 
Na škole působí jako speciální pedagožka Martina Bruštíková. Vede hodiny speciální pedagogické péče a je podporou dětem, učitelům a 
rodičům v oblasti vzdělávacích potřeb. Telefon 572 432 915, email brustikova@zszaaleji.cz, v případě potřeby je nutné si domluvit schůzku 
emailem nebo telefonicky. 

19. Kontakty na pracovníky školy 
Adresa: Základní škola, Za Alejí 1072, 686 06 Uherské Hradiště 
Telefony:  Vratislav Brokl – ředitel:   572 432 901 

  Marie Holčíková – zástupce ŘŠ:   572 432 902 
  Eva Kročil – hospodářka:   572 432 900, email: hospodarka@zszaaleji.cz 
  Marcela Foretová – vedoucí ŠJ:  572 432 925 

Tel. čísla ostatních pracovníků najdete na webu školy, popřípadě Vás přepojí hospodářka školy. 
Email školy: info@zszaaleji.cz  Všichni pracovníci školy mají email ve tvaru: prijmeni@zszaaleji.cz 

20. WEB školy 
Na webu školy: http://www.zszaaleji.cz najdete další informace v nezkrácené podobě, kontakty na všechny zaměstnance, dokumenty a 
žádosti, kroniku školy. Budeme rádi, když nám sdělíte emailem Vaše připomínky ke školnímu webu. 

21. Školní jídelna 
Ve školní jídelně se pro děti a zaměstnance školy vaří dvě jídla. Jedno z jídel je vždy bezmasé. Strávníci mají k dispozici samoobslužný salátový 
pult s velkou nabídkou salátů, čerstvé zeleniny, ovoce apod. 

22. Školní pokladna 
Školní pokladna umožňuje, aby rodiče měli přehled o financích, které platí za akce, kroužky, družinu atd. Veškeré informace vám poskytnou 
třídní učitelé. 

23. Na co se tento rok můžeme moc těšit….. 
Nový projekt Erasmus +, kterého se účastní spolu s námi děti z těchto států: Lotyšsko, Španělsko, Chorvatsko, Portugalsko 
Expedice Banát – v květnu 2023 
Zahradní slavnost – 23. 6. 2023 
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