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Základní škola Jihlava, Jungmannova 6,  

příspěvkové organizace - školní rok 2021/2022 
 

Pedagogičtí pracovníci školy: 
 

Vedení školy: 

Mgr. Ivana Málková – ředitelka školy 

Mgr. Bc. Jiří Kucian, DiS. – zástupce ředitelky školy 
 

Třídy: Třídní učitelé: Asistenti pedagoga: 

0. přípravná třída           Bc. Jana Filová Linda Niklová Vraná 

I. i (1., 2.) Mgr. Alena Veliká  

II. (1., 2., 3.) Mgr. Jana Morkusová Eva Čurdová, DiS. 

IV. (3,4,5,S) Mgr. Ondřej Čížek Kamila Pavlíčková 

V. (A, B) Mgr. Hana Matějková Petra Fialová 

VI.  Bc. Michaela Kročilová Bc. Klára Mácová 

VII.  Mgr. Markéta Daliborová Kristýna Taclíková 

VIII.  Mgr. Petr Šilhart Bc. Regina Říhová 

IX. (A, B) Mgr. et Mgr. Josef Veselý Alžběta Miksová 

  

Netřídní učitelé:                                                  

Mgr. Pavel Koreň                                                 

Mgr. Dana Schwarzová 

Mgr. Kateřina Huková 

Mgr. Jitka Škrdlová 

Mgr. Michaela Sýkorová – rodičovská dovolená 

 

Školní družina- vychovatelka:                                                 

Bc. et Bc. Marika Dirbáková                                                  

 

Výchovný poradce:   Mgr. Pavel Koreň    

Metodik prevence, koordinátor inkluze: Mgr. Ivana Málková 

 

Metodik a koordinátor ICT: Mgr. Bc. Jiří Kucian, DiS. 

Koordinátor EVVO, Ekoškola: Mgr. Hana Matějková 

Koordinátor pro globální rozvojové vzdělávání: Mgr. Petr Šilhart  

Koordinátor ŠVP: Mgr. Bc. Jiří Kucian, DiS.     

Koordinátor dopravní výchovy:  Mgr. Hana Matějková 

Asistent prevence - asistent pedagoga: Pavla Kymlová 

Zdravotník:  Mgr. Jana Morkusová, Pavla Kymlová 

 

Nepedagogové - THP, provozní pracovníci: 

Leona Pochylá, DiS.– ekonomka školy 

Augustin Žák – školník 

Ing. Daniela Douchová – personalistka, mzdová účetní, archivář 

Miluše Fatrová– provozní pracovnice - uklízečka 

Pavlína Červená– kuchařka výdej stravy 
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Telefonní čísla školy: 

Ředitelka školy: 567 564 441, 731 698 908 

Sekretariát - podatelna: 567 564 440 , 733 672 929 

Zástupce ředitelky: 567 564 442, 734 353 572 

Výchovný poradce: 567 564 443, 733 672 928 

Metodik prevence:  567 564 441, 731 698 908 

Školní družina: 567 564 444 

 

Třídní učitel, emailová adres, tel. kontakt:  

Bc. Jana Filová jana.filova@jungzs.cz 704 989 185 

Mgr. Alena Veliká alena.velika@jungzs.cz 704 989 190 

Mgr. Kateřina Huková katerina.hukova@jungzs.cz 704 989 182 

Mgr. Jana Morkusová jana.morkusova@jungzs.cz 704 989 186 

Mgr. Ondřej Čížek ondrej.cizek@jungzs.cz 704 989 191 

Mgr. Hana Matějková hana.matejkova@jungzs.cz 704 989 189 

Bc. Michaela Kročilová michaela.krocilova@jungzs.cz 704 989 184 

Mgr. Markéta Daliborová marketa.daliborova@jungzs.cz 704 989 188 

Mgr. et Mgr. Josef Veselý josef.vesely@jungzs.cz 704 989 187 

Mgr. Petr Šilhart petr.silhart@jungzs.cz 704 989 183 

 

Organizace školního roku, termíny prázdnin 

Podzimní středa 27. října a pátek 

29. října 2021 

Jarní Od 14. února do 20. února 

2022   

Vánoční Od 23. prosince 

2021 do neděle 2. ledna 

2022 

Velikonoční 14. dubna 2022  

Pololetní pátek 4. února 2022 Hlavní 1. července 2022 

 až 31. srpna  2022 

 

Termíny schůzek zákonných zástupců a učitelů 

Společná setkání se uskuteční 4x v roce. O termínu jejich konání budete vždy předem 

informováni. 

 

Omlouvání nepřítomnosti žáka 

Nepřítomnost omlouvá zákonný zástupce škole ústně, písemně nebo telefonicky do tří 

kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti.  
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Po ukončení nepřítomnosti zajistí do tří kalendářních dnů písemnou omluvenku do 

žákovské knížky.  

V případě zvýšených absencí žáka bude škola požadovat k omluvence od zákonných zástupců 

také lékařské potvrzení o nemoci žáka. Za zvýšenou absenci je považována často se opakující 

i jednodenní nebo dvoudenní nepřítomnost žáka. Na povinnost doložit nepřítomnost žáka 

ve škole lékařským potvrzením budou zákonní zástupci předem písemně upozorněni. 

Uvedené opatření bude předem projednáno také s orgánem sociálně právní ochrany dětí. 

 

Při absenci známé předem, škola vyžaduje od zákonných zástupců předchozí písemnou 

žádost. Zákonný zástupce vždy uvede konkrétní důvod nepřítomnosti, nestačí blíže neurčené 

„rodinné důvody“. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje předem příslušný vyučující, na jeden 

den předem uvolňuje třídní učitel, na více dní uvolňuje předem na písemnou žádost 

zákonných zástupců ředitelka školy. 

Uvolnění z vyučování v jeho průběhu umožňuje škola pouze v doprovodu zákonného 

zástupce. 

(Výňatek z platného školního řádu) 

 

Doprava dětí 

Přeprava žáků je realizována Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s. v pracovních dnech ve 

školním roce 2021/2022 dle následujícího jízdního řádu. 

 Přeprava dětí do školy: Masarykovo náměstí - Chlumova - Kaufland - Královský vršek 

– ZŠ Jungmannova 

 Přeprava žáků ze školy: ZŠ Jihlava, Jungmannova – Masarykovo nám.  

 Přepravu žáků do školy i ze školy mají žáci ZDARMA.  

 Přeprava je hrazena z provozního příspěvku zřizovatele Statutárního města Jihlavy. 

 Přílohou je jízdní řád. 

Věříme, že žáci budou služeb využívat a zároveň se budou při přepravě do školy i ze školy 

chovat slušně.  

V případě kázeňských přestupků mohou být žáci z přepravy do školy – ze školy vyloučeni. 

Od středy 2. září 2021 jezdí přeprava dětí.  

 

Přeprava dětí ze školy od 2. září do 10. září ve 12:35 hodin od základní 

školy.(zastávky jsou uvedeny v příloze) 

Za bezpečnost dětí v době přepravy autobusem škola nezodpovídá. 

Přeprava dětí ze školy od 13. září ve 13:40 hodin od základní školy. 

 

 

Školní družina 

 

Žáci mohou navštěvovat školní družinu. V případě zájmu zákonných zástupců může být 

zřízena také ranní družina.  

Odpolední družina je otevřena od 11.40 hod. do 16.00 hod., případně dle požadavků 

zákonných zástupců déle.  Poplatek  je 150Kč/měsíc. Úhrada musí být zaplacena předem. 

Vyjma měsíce září, kdy bude úhrada provedena v prvním týdnu v září. Preferujeme platbu 

převodem na účet školy. 
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Stravování 

Obědy jsou vydávány v budově školy. Objednávky, platbu a odhlašování obědů provádějte 

u vedoucí školní jídelny při ZŠ Kollárova, telefon 567 563 575. 

Obědy – výběr ze dvou jídel, objednávky na www.strava.cz 

Stravování – výdej obědů denně v době od 11:40 do 13:40 hodin 

Stravování bude probíhat za zvýšených hygienických a protiepidemických pravidel. 

 

Úrazy žáků 

V případě, že žáci utrpí školní úraz, jsou pojištěni.  

Každý úraz či poranění je třeba okamžitě hlásit vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo ZŘŠ. 

Úraz, který není bezprostředně tentýž den ohlášen, nebude považován za školní úraz. 

 

Ztráty věcí 

V případě ztráty osobních věcí v šatnových skříňkách a třídách, jsou žáci pojištěni. Každou 

ztrátu žák ihned ohlásí učiteli. K žádosti o úhradu pojišťovnou je třeba přiložit pokladní 

doklad o koupi věci (paragon). Za ztrátu peněz, cenných věcí a mobilních telefonů škola 

neručí. Škola neručí také za věci, které nemá žák uloženy ve třídě nebo v uzamčené šatní 

skříňce. Pokud dojde ke ztrátě klíče od šatní skříňky, je nutné ztrátu okamžitě nahlásit a 

uhradit zhotovení nového klíče. 

 

Zájmová činnost 

Zájmová činnost je organizována v rámci školního klubu. Školní klub 150 Kč měsíčně. 

O nabídce zájmových kroužků budete písemně informováni. Pokud se vaše dítě do kroužku 

přihlásí, zajistěte, prosím, jeho pravidelnou docházku.  Úhrada musí být zaplacena předem. 

Vyjma měsíce září, kdy bude úhrada provedena v prvním týdnu v září. Preferujeme platbu 

převodem na účet školy. 

 

Žákovský parlament 

Usilujeme o to, aby se vaše děti ve škole učily samostatnosti a zodpovědnosti za své chování 

a jednání, aby chápaly své povinnosti a dokázaly hájit své oprávněné zájmy. Každý třídní 

kolektiv si volí svého zástupce do Žákovského parlamentu. 

 

 

 

Žák - rodič – škola (učitel, vedení školy) 

Velkou pozornost věnujeme vzájemných vztahům mezi žáky, vztahům mezi žáky a jejich 

učiteli a také dobrým vztahům mezi školou a vámi, zákonnými zástupci.  

Žádáme Vás o spolupráci s třídními učiteli a o pravidelné kontroly zápisníků a žákovských 

knížek vašich dětí. 

Poradenské služby ve škole 

Ve škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence. Obracejte se na ně s jakýmkoliv 

problémem Vašeho dítěte, který se týká školní výuky, výchovných problémů či budoucího 

povolání. Pravidelně čtyřikrát do roka Vás pozveme na informační den nebo třídní schůzku a 

věříme, že se dostavíte a projevíte tak zájem o své dítě.  

http://www.strava.cz/
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Budeme Vás zvát i na některé akce, které s dětmi organizujeme. Radost nám udělá, budete-li 

se jich zúčastňovat, případně se do jejich přípravy a organizace zapojíte. 

Individuální přístup ke každému žákovi 

V oblasti vzdělávání chceme pracovat s každým dítětem podle jeho možností a schopností.  

Po dohodě s vámi budou žáci hodnoceni známkou nebo slovně nebo kombinací obou 

způsobů. 

Schránka důvěry 

Vaše děti se mohou se svými připomínkami, požadavky nebo problémy obrátit na třídního 

učitele, metodika prevence, výchovného poradce, zástupce ředitelky nebo ředitelku školy.  

Též je mohou anonymně vložit do schránky důvěry.   

Účast ve výuce svého dítěte po dohodě s vyučujícím daného předmětu - tato možnost je 

vzhledem ke zvýšeným hygienickým a protiepidemickým pravidlům omezena. 

 

Otevřená škola, z.s. 

Váš příspěvek 250,- Kč v 1. pololetí a 250,- Kč ve 2. pololetí školního roku 2021/2022 bude 

s vaším souhlasem uložen na účtu zapsaného spolku Otevřená škola, který při škole pracuje. 

Příspěvky budou využity na sportovní a kulturní akce vašich dětí a na nákup her, hraček, 

sportovního vybavení, odměn pro žáky.  

Zveme vás všechny do našeho spolku Otevřená škola, který funguje již řadu let a připravuje 

pro děti mnoho zajímavých akcí. 

 

Výchovný poradce: Mgr. Pavel Koreň.  

 

Jeho úřední hodiny pro rodiče jsou pondělí 9:00 – 10:00 hodin, v informační dny nebo 

kdykoliv po předchozí domluvě.  

Ve spolupráci s třídními učiteli a vedením školy řeší problémy žáků. Zajišťuje pomoc při 

volbě povolání vycházejících žáků. Ve spolupráci s vedením školy a odborem sociálních věcí 

Magistrátu města Jihlavy řeší také případné záškoláctví, špatnou docházku žáků, další případy 

rizikové chování a vzdělávací problémy. 

 

Metodik prevence: Mgr. Ivana Málková 

 

Úřední hodiny: středa 14.00 – 15.00 hodin a dále podle potřeby po předchozí domluvě 

kdykoliv a vždy v době konání třídních schůzek nebo informačních dnů. 

Řídí činnost školy zaměřenou proti zneužívání drog, alkoholu, kouření, proti gamblerství, 

proti kriminální činnosti dětí, rasismu a xenofobii. V průběhu roku připravuje s ostatními 

učiteli pro žáky mnoho besed a akcí. Žákům i jejich zákonným zástupcům poskytne 

informace z oblasti zneužívání návykových látek a pomůže řešit případné problémy ve všech 

oblastech prevence.  

Školská rada 

Ve škole pracuje školská rada. Na její členy se můžete obracet se svými návrhy a podněty, 

které se týkají školy. 

Složení školské rady : 

Předseda: Mgr. Jiří Kucian, DiS. 

Zástupci rodičů: Božena Siváková, Hana Lacenová 
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Zástupci zřizovatele: Bc. Daniel Škarka, p. Norbert Nejedlý 

Zástupci školy: Mgr. Jiří Kucian DiS., Mgr. Alena Veliká 

 

Školní řád, klasifikační řád a všechny další důležité informace jsou pro vás zveřejněny 

ve vstupní hale školy a na webových stránkách školy – www.jungzs.cz., na počítači v  

1. NP vedle ředitelny. 

Seznamte se, prosím, s nimi. Jejich znalost je důležitá pro naši dobrou spolupráci. 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení zákonní zástupci. 

Přejeme si, aby tato škola dobře připravila vaše děti pro další život. 

Je důležité, abychom si navzájem věřili a abychom spolupracovali. 

Obracejte se na nás nejen v případě problémů. Budeme se snažit vám být nápomocni.  

Každá vaše radost z dětí, je i naše radost z žáků. Když se s námi o radosti a úspěchy vašich 

dětí také podělíte, budeme rádi. 

 

Přejeme vašim dětem, vám i nám, aby školní rok 2021/2022 byl klidný a úspěšný. 

 

Mgr. Ivana Málková, ředitelka školy 

Mgr. Jiří Kucian, DiS., zástupce ředitelky školy 

 

 

 

http://www.jungzs.cz/
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Jízdní řád – přeprava žáků do Základní školy Jihlava, Jungmannova 6, 

příspěvková organizace: 

od 2. září 2021 

 

7:30  

 Masarykovo náměstí 

 Chlumova 

 Kaufland 

 Královský vršek 

 ZŠ Jungmannova 

13:40 

 ZŠ Jungmannova 

 Masarykovo náměstí 


