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Vážení rodiče a přátele školy, 

když jsem loni připravoval článek do javornického zpravodaje, přál jsem si 

normální, standartní školní rok. Všichni víme, jak mé přání bylo či spíš nebylo vyslyšeno. 

Mnoho zažitých pravidel neplatilo, opatření se střídala jak na běžícím páse a nám nezbývalo 

nic jiného, než se daným událostem přizpůsobovat. Věřím, že nejhorší máme za sebou a nic 

podobného se již opakovat nebude. 

Doba před prázdninami byla především ve znamení distančního (domácího) vzdělávání. 

Velká tíha zodpovědnosti ve vzdělávání dětí připadla právě na Vás, rodiče. Jak jsme již 

několikrát zmínili, velmi si vzájemné spolupráce vážíme a děkujeme za ni.  

S distančním vzděláváním se pojila nutnost zajištění a nastavení jednotné platformy pro 

online komunikaci žáků a učitelů. Zvolili jsme platformu od společnosti Google, tzv. 

Google Workspace, která nabízí využití mnoha aplikací pro usnadnění a to nejen 

distančního vzdělávání. I přes občasné problémy, které s rozjezdem nových věcí přicházely, 

jsme s výsledkem spokojeni.  

I když ve škole nebyli žáci, naši správní zaměstnanci rozhodně nezaháleli. Z hlediska 

materiálního posunu je nutno zmínit rekonstrukci nábytku školní jídelny, rekonstrukci 

posilovny ve sportovní hale nebo také velké generální úklidy ve všech místech školních 

budov, za což patří všem našim správním zaměstnancům velké poděkování. Během 

prázdnin se také podařilo zrekonstruovat dvě nové třídy na budově pavilonu, včetně 

počítačové učebny.  

Nyní ve stručnosti nastíním výhled, přání a vize následujícího školního roku.  

Z pedagogického hlediska jsme si plně vědomi, že loňský rok ve velké míře ovlivnil 

vzdělávací a výchovnou složku vývoje všech dětí. I s tímto vědomím pracujeme a 

nastavujeme školní rok následující. Už v době letních prázdnin škola využila projektu 

k uspořádání tzv. letních kempů, jejichž cílem byla především resocializace dětí (dále na 

jiném místě zpravodaje). V rámci další podpory, nabídneme žákům v mnohem větší míře 

možnost doučování, pedagogické intervence a pestrou škálu zájmových kroužků tak, aby 

přechod do normálu byl co nejhladší a nejpohodovější.  

Dalším velkým úkolem a cílem bude posun v rámci využívání informačních technologií, kdy 

intenzivně pracujeme nad spuštěním elektronické třídní knihy a jednotnou komunikační sítí 
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pro vyučující, žáky a jejich rodiče, elektronickou žákovskou knížkou. S detaily při zavádění 

žákovské knížky Vás budeme včas a srozumitelně seznamovat později… 

V neposlední řadě se budeme nadále snažit naši školu zvelebovat a rekonstruovat tak, aby se 

v ní všichni cítili spokojeně a příjemně. 

Určitě jsme moc rádi, že můžeme i nadále spolupracovat s radou rodičů, bez které si život 

školy už neumíme představit. Podrobnosti najdete na jiném místě tohoto zpravodaje.  

V letošním školním roce by se mělo vzdělávat celkem 340 žáků, v 17 třídách. Počet 

zaměstnanců se ustálil na čísle 48. Nové tváře najdete v pedagogickém sboru. Chemii a 

matematiku bude nově vyučovat paní učitelka Mgr. Renata Rybáriková. Třídu 6. A povede 

pan učitel Mgr. Petr Vylíčil, který bude vyučovat převážně matematiku, informatiku a 

fyziku. Další mužskou posilou do pedagogického sboru je pan učitel Bc. Ondřej Maršík, 

který bude vyučovat angličtinu a tělesnou výchovu. Novou paní asistentkou je pak paní 

Valerie Wošová, která bude spolupracovat s třídní učitelkou 1. A, Martinou Ringovou.  

Sluší se také poděkovat těm, kteří  s koncem minulého školního roku ukončili ve škole 

pracovní poměr. Jsou to paní učitelka  Ing. Veronika Králová a paní učitelka Mgr. Naděžda 

Čmelová. Oběma děkuji za odvedenou práci pro školu a přeji mnoho úspěchů v dalším, 

nejen profesním životě. 

Na závěr  bych rád všem popřál co nejklidnější průběh podzimu, obyčejné každodenní 

radosti bez jakýchkoliv omezení, a hlavně zdraví. Věřím, že nový školní rok bude opět tím 

normálním rokem, kdy se až do června budeme společně scházet a vzdělávat tak, jak je 

běžné. Držím nám palce a přeji nám všem, aby nás v novém školním roce 2021/2022 

provázely jen samé příjemné události. 

Mgr. Marek Bury, ředitel školy 
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Rozmístění tříd, třídní učitelé, asistenti pedagoga 
 
Třída Umístění Počet 

žáků 
Třídní učitel Asistent pedagoga 

Klášter:     
1.A  20 Mgr. Martina Ringová Valerie Wošová 
1.B  18 Mgr. Zuzana Prausová Mária Červeňáková  
2.A  19 Mgr. Jana Dzubáková  Kristina Vrzalová  
2.B  21 Mgr. Michaela Rychlá  Monika Beťáková  
Pavilon:     
3.A 
3.B 

(P1) 
(P1) 

19 
15 

Mgr. Dagmar Petřeková  
Mgr. Michaela Vašíčková 

Vendula Zajíčková  
Bohdana Jehličková 

4.A (P2) 22 Mgr. Michaela Rychnovská  Alžběta Franková  
5.A  (P1) 17 Mgr. Pavla Matušková Martina Rajmová 
5.B (P1) 19 Mgr. Lenka Klíčová   
6.A (P0) 20 Mgr. Petr Vylíčil   
6.B (P0) 18 Ing. Jolana Vavřínová   
Hlavní 
budova: 

    

7.A (HB1) 25 Mgr. Saskia Rydlová   
7.B (HB1) 24 Ing. Kamila Šťastná  
8.A (HB1) 23 Ing. Anna Nováková  
8.B (HB1) 22 Bc. Petra Baťová  Renata Fendrychová 
9.A (HB0) 13 Mgr. Ivana Mikulenková  Lucie Kaucká 
9.B (HB0) 19 Ing. Magdalena Nemeškalová  
Celkem  334    
 
Kromě třídních učitelů na škole vyučují:    
Mgr. Marek Bury - ředitel školy  
Mgr. Ondřej Zykmund - zástupce ředitele  
Mgr. Irena Karešová  
Mgr. Renata Rybáriková  
Mgr. Igor Dubovan  
Bc. Ondřej Maršík 
Bc. Andrew Charles Ismay Graham – rodilý mluvčí 
Vendula Zajíčková – ČSP vaření – 8. ročník 
Lucie Kaucká – NJ – 8. Ročník 
 
Asistenti pedagoga:  
Monika Beťáková, Bohdana Jehličková, Renata Fendrychová, Alžběta Franková, Lucie Kaucká, 
Kristina Vrzalová, Martina Rajmová, Mária Červeňáková, Valerie Wošová, Vendula Zajíčková 
 
Vychovatelky:  
Bc. Iveta Paděrová (vedoucí vychovatelka), Ivana Žáčková, Vendula Zajíčková  
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Prázdniny 
podzimní 27.10.2021 a 29.10.2021 (středa, pátek) 
vánoční 23.12.2020 – 02.01.2022 (03.01. pondělí - zahájení vyučování) 
pololetní 04.02.2022 (pátek) 
jarní 21.02.2022 – 27.02.2022 
velikonoční 14.04.2022  (čtvrtek) 
hlavní 01.07.2022 – 31.08.2022 (01.09. čtvrtek - zahájení vyučování) 
 
Třídní schůzky 
1. schůzka 07.09.2021  
konzultační dny od 10.11.2021 – do 19.11.2021 
schůzka 9. tříd 25.01.2022 
2. schůzka 26.04.2022  
  
V úterý 8. 9. proběhly třídní schůzky a poté zasedala Rada rodičů. Seznam všech členů Rady 

rodičů, na které se můžete obracet se svými náměty a připomínkami, je uveden na jiném 

místě tohoto zpravodaje. Již v listopadu proběhnou individuální konzultace za účasti dětí, 

s těmito konzultacemi máme my i vy velice dobré zkušenosti. Další třídní schůzky jsou 

naplánovány na měsíc duben. V průběhu školního roku můžete kdykoliv navštívit školu. 

K individuálním návštěvám je určeno především úterní odpoledne, ale prosím, abyste se 

vždy dopředu ohlásili. 

Důležitá upozornění: 

Připomínáme všem rodičům, že jsou povinni na základě školského zákona a 

školního řádu doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování neprodleně, avšak 

nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Po návratu žáka 

do školy ihned omluvit nepřítomnost v žákovské knížce.  

Zároveň připomínáme, že je důležité informovat nás o změnách v osobních údajích 

žáka a jeho zákonných zástupců (změna bydliště, telefonních čísel…). Velmi 

důležitá je také telefonická dostupnost zákonných zástupců a to zejména v případě 

náhlých nevolností či úrazů dětí a v takovém případě také možnost si děti 

vyzvednout ve škole v průběhu dne. Pokud k tomu chcete zmocnit i jinou osobu, 

můžete si k tomu vyzvednout patřičný formulář u svých třídních učitelů. 

S platbami za sešity, výkresy a pracovní sešity byli rodiče seznámeni na třídních 

schůzkách.  

Žádáme rodiče, aby byly pomůcky zaplaceny do konce října! 

 

Mgr. Marek Bury, ředitel školy 
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Školní poradenské pracoviště (ŠPP) 

 
Školní poradenské pracoviště, spadající do oblasti poradenských služeb prováděných 
samotnou školou, je určeno pro potřeby žáků, zákonných zástupců a pedagogických 
pracovníků. Velké množství žáků je se speciálními vzdělávacími potřebami. Péče o žáky 
se SVP spočívá ve včasné diagnostice problému, doporučení vyšetření v pedagogicko-
psychologické poradně a následném nastavení podpůrných opatření.  

Školní pracoviště se stará nejen o diagnostiku žáků, ale pracuje také s rodiči. Řeší jejich 
problémy s výchovou dětí, sociální problémy a úzkou spoluprací s pedagogy nastavuje 
podmínky k účinné komunikaci mezi všemi zúčastněnými subjekty. 

 Personální obsazení ŠPP 

• Výchovný poradce pro první stupeň: Mgr. Michaela Rychlá 
o Konzultační dny:   Středa 15:00 – 16:00 

• Výchovný poradce pro druhý stupeň: Mgr. Irena Karešová 
o Konzultační dny:   Středa 15:00 – 16:00 

• Metodik prevence:    Mgr. Ondřej Zykmund 
o Konzultační dny:   Kdykoliv po telefonické domluvě: 775 243 635 

 

Doučování – příprava na výuku 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým 

institutem a neziskovými organizacemi spustilo Národní plán doučování. Jde o dlouhodobý 

program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v 

důsledku pandemie COVID-19. Primárně je určeno pro žáky ohrožené školním 

neúspěchem, což je prakticky každý, kdo cítí, že by mu doučování pomohlo.  

Doučování bude probíhat mimo vyučování, ve skupinkách či individuálně na 1. i 2. stupni. 

Doučování povedou pedagogičtí pracovníci školy. Prioritně bude zaměřeno na doučování 

českého jazyka, matematiky, cizích jazyků a dalších předmětů. Jsme si vědomi, že v mnoha 

případech bude nutno nalézt shodu setkávání žáků a pedagogů v určitém čase tak, aby 

vyhovovala oběma stranám. Na nastavení kritérií a možnostech nyní intenzivně pracujeme.  

Jak se do doučování přihlásit v případě zájmu? Žák či zákonný zástupce kontaktuje svého 

třídního učitele a sdělí pomocí návratky (děti v těchto dnech přinesou ze školy), ve kterém 

konkrétním předmětu by měl o doučování zájem. Stejně tak budeme my učitelé oslovovat 

žáky a nabízet jim tuto vzdělávací příležitost. 

Předpokládané zahájení doučování bude v prvních říjnových týdnech. Doučování je pro 
žáky zdarma.      Mgr. Ondřej Zykmund, zástupce ředitele školy 
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Asistenti pedagoga 

 

V letošním školním roce 2021/2022 na naší škole působí 10 asistentů pedagoga. Cílem naší 

práce je pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, pomáhat při komunikaci 

mezi učiteli a žáky a individuálně podporovat žáky při přípravě na výuku.  

Asistent se při plánování a přípravě zaměřuje na potřeby konkrétních dětí s ohledem na cíle 

hodiny, připravuje podpůrné materiály (obecně srozumitelné pojmy a fráze, podpůrné 

podklady, zjednodušené texty). Podporuje děti při zvládání úkolů, sleduje zapojení dětí 

do výuky.  

Součástí naší práce je pomáhat při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, 

v odpoledních hodinách úzce spolupracujeme se školní družinou a jídelnou. 

Také spolupracujeme s rodiči a pedagogy, tedy s lidmi, kteří jsou kompetentními 

ke vzdělávání a celkovému rozvoji žáka.  

 

Za asistenty Bohdana Jehličková 

 

Školní družina 

V letošním školním roce jsme se rozhodly aktivity ve školní družině pro Vaše děti zpestřit. 

Děti budou mít možnost vybrat si z činností jednotlivých oddělení a navázat tak spolupráci 

s mladšími i staršími kamarády. Někdo rád sportuje, jiný dá přednost kreativní činnosti, další 

třeba procházce nebo vaření. Každé dítě si vybere, co ho baví a naplňuje. Také sourozenci 

se navštěvují a tráví spolu čas, pokud o to projeví zájem.  

V rámci školní družiny je nabídnuta příprava na vyučování, kdy si dítě může za přítomnosti 

paní vychovatelky nebo paní asistentky vypracovat domácí úkol. K tomu potřebujeme jen 

písemný souhlas a domluvu se zákonným zástupcem dítěte. 

Bylo by vhodné, aby děti, které rády sportují, měly v družině na převlečení sportovní nebo 

starší oblečení. 

Našim cílem je, aby děti i rodiče byly s činností školní družiny spokojeni, a proto nás 

neváhejte kontaktovat v případě dotazů, Vašich podnětů i připomínek. Děkujeme za 

spolupráci, které si vážíme. 

Všem přejeme klidný školní rok 2021/2022 

Kolektiv vychovatelek ŠD 
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Školní jídelna 

 

Vážení rodiče a žáci, strávníci školní jídelny, 

stejně jako každý rok v tuto dobu, plním i letos svou informační povinnost vůči vám, ve 

věcech týkajících se odběru stravy v naší jídelně. I v tomto školním roce budou strávníci 

rozděleni do tří věkových kategorií a to podle věku, který dosáhnou do 31.08. Jednotlivé 

kategorie jsou rozděleny takto: 

1. Kategorie pro žáky ve věku 7-10 let             oběd v ceně 23,-Kč 

2. Kategorie pro žáky ve věku 11-15 let         oběd v ceně 26,-Kč 

3. Kategorie pro žáky 15 let a více       oběd v ceně 30,-Kč 

S ohledem na již zavedenou praxi i nadále existují dva způsoby úhrady stravného. Vždy je 

však NUTNÉ mít vyplněnou PŘIHLÁŠKU k odběru stravy.  První  je bezhotovostní 

platbou, kdy na základě evidence odebraných obědů,  dojde k inkasnímu odečtu potřebné 

částky z vašeho účtu v bance. U tohoto způsobu je nutné mít minimální inkasní limit 

z vašeho účtu ve výši 800,-Kč. Druhým způsobem je hotovostní platba v kanceláři vedoucí 

školní jídelny. Tento druhý způsob úhrady je nutné sjednat na základě vyplněné přihlášky a 

následného zakoupení čipu. Toto můžete učinit každý pracovní den v kanceláři vedoucí 

jídelny a to od 9:30  do 13:30 hod.  Vydání čipu je podmíněno vratnou kaucí ve výši 115,-

Kč. Dohlédněte prosím, aby vaše dítě v případě ztráty čipu, toto IHNED nahlásilo vedoucí 

jídelny. V případě ztráty totiž bude dítěti vydaná strava jen na základě náhradního dokladu, 

který mu bude vydán vedoucím jídelny. Nárok na oběd ve snížené ceně má pouze ten žák, 

který je přítomen ve škole. Výjimkou je pouze první den nemoci, kdy může žák odebrat 

oběd do jídlonosičů a to od 11:20 do 11:50 hod. Dny kdy je v domácím ošetřování případně 

hospitalizován v nemocnici, nemá žák nárok na oběd za sníženou cenu, dle výše uvedených 

kategorií.  Je proto potřeba dbát na důsledné odhlašování obědů, jak jsem již popsala.   

Číslo účtu, na který vám bude strhávána inkasní platba za odebrané obědy je: 

1905680359/0800 účet ZŠ Javorník vedený u České spořitelny. 

Vzhledem k epidemiologické situaci jaká je teď, Vás moc prosím, abyste zvážili možnost  

nad bezhotovostním placením ve formě inkasa. Na telefonním čísle 725 005 507 Vám 

poskytnu všechny potřebné informace. 

Ještě jedna prosba. Prosím, pokud dítě přestane být žákem naší školy nebo se budete 

stěhovat apod., máte možnost vrátit nepoškozený a funkční čip do 3 měsíců od ukončení 

stravování. Poté nárok na peněžitou náhradu zaniká. Děkuji za pochopení.  

Lenka Malínková, vedoucí školní jídelny 
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Rada rodičů Základní školy Javorník, z.s. 

 

       Již několik let je součástí školního života i zapsaný spolek rady rodičů a my jsme za to 

moc rádi. Spolek tvoří zástupci rodičů z jednotlivých tříd, kteří zastupují rodiče (žáky) své 

třídy při komunikaci se školou (pedagogy, vedením školy). Pokud budete chtít cokoliv řešit 

se školou, tak se můžete také obrátit na svého zástupce ze třídy – kontakty viz níže. 

Dlouhodobým a stálým cílem spolku rady rodičů je také účinná pomoc žákům a samotné 

škole i v jiných oblastech. 

Od letošního školního roku dochází k vynucené změně ve vedení spolku. 

Dosavadního předsedu spolku Mgr. Jakuba Matušku na této pozici střídá Jana Vaculíková. 

Důvod je prostý, žádné dítě p. Matušky již nenavštěvuje naší školu. Dovolte mi, abych i na 

tomto místě p. Matuškovi poděkoval za dlouholetou nadstandartní, náročnou a obětavou 

práci pro školu. Moc si toho vážím a děkuji! Nové předsedkyni paní Vaculíkové přeji 

energii, nadšení a velkou podporu a pomoc ostatních členů rady. To stejné mohu přislíbit i 

já za sebe. 

Všechny informace týkající se rady rodičů najdete na internetových stránkách školy. 

Rádi také uvítáme podněty a návrhy k práci rady rodičů, které můžete společně 

s případnými dotazy napsat na e-mail rady: rr.zsjavornik@seznam.cz. Každý rodič má 

také možnost zúčastnit se jednání členské schůze.    

 

          Mgr. Marek Bury, ředitel školy 
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Rada rodičů Základní školy Javorník, z.s. 2021/2022 

složení = zástupci jednotlivých tříd 

 

1.A Hloušková Vladimíra vladka.ma@centrum.cz 

1.B Jeřábková Monika monijerabkova@seznam.cz 

2.A Bednářová Michaela misha.v@centrum.cz  

2.B Janáková Jana jana.janakova2@seznam.cz 

3.A Galo Verešová Marilyn merilynveresova@seznam.cz 

3.A Zajíčková Vendula zajickova.vendula@zsjavornik.cz 

3.B Marková Nicole ikemark@centrum.cz  

4.A Vaculíková Jana slunickohzs@seznam.cz 

5.A Líbal Jiří jiri.libal@centrum.cz  

5.B Sumcová Jaroslava sumcovajarka@seznam.cz 

6.A Veverková Lenka veverkova21@seznam.cz 

6.B Sumcová Jaroslava sumcovajarka@seznam.cz 

7.A Klincová Lenka xPavlickovaL@seznam.cz 

7.B Pavelková Petra pavelkovapetula@seznam.cz 

8.A Janáková Jana jana.janakova2@seznam.cz 

8.B Ringová Marcela ringovam@seznam.cz 

8.B Machálková Hana brozovahana@seznam.cz 

9.A ?  

9.B Rajmová Martina m.rajmova@seznam.cz  

 

http://www.zsjavornik.cz/
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mailto:sumcovajarka@seznam.cz
mailto:xPavlickovaL@seznam.cz
mailto:pavelkovapetula@seznam.cz
mailto:jana.janakova2@seznam.cz
mailto:ringovam@seznam.cz
mailto:brozovahana@seznam.cz
mailto:m.rajmova@seznam.cz


ZŠ Javorník                                                   www.zsjavornik.cz 
10 

Enviromentální výchova – nakládání s odpady. 

Problematika třídění odpadu nám není lhostejná a žáky vedeme k ochraně životního 

prostředí. Mimo jiné, se tradičně ve škole pořádaly sběrové dny. Jestli budou i letos, zatím 

nevíme. Momentálně vše vyhodnocujeme a zpracováváme plán environmentální výchovy 

na letošní rok. Pokud se do podobných aktivit zapojíme, budeme Vás včas informovat. 

Co je už jisté, že ve škole budeme opět sbírat uzávěry od PET lahví.  

Na konci roku odměníme opět nejlepší třídu a navíc tři nejlepší sběrače vršků 

z prvního i druhého stupně.  

 

Ing. Anna Nováková, koordinátor EVVO 

 

 

Letní kempy pod záštitou ZŠ Javorník 

Letní kempy představovaly prázdninový projekt MŠMT ve spolupráci s různými 

organizacemi na podporu populárně-naučného vzdělávání žáků. Kempy byly  realizovány 

pedagogy  ze základní školy Javorník za účelem zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v 

souvislosti s uzavřením škol z důvodu pandemie koronaviru. Projekt měl podpořit nástup 

žáků do nového školního roku a usnadnit zahájení výuky v novém školním roce. 

Naše škola realizovala celkem sedm letních kempů různého zaměření, které byly nabídnuty 

žákům prvního i druhého stupně. Vzdělávání neprobíhalo klasickou školní formou. Bylo 

koncipováno "badatelsky" s využitím mezipředmětových vztahů a přesahů. Velký prostor 

dostaly také sportovní aktivity dětí. 

Organizace kempů nebyla povinností školy, přesto jsme moc rádi, že se naši pedagogové 

zapojili v takovém rozsahu. Letní kempy považujeme za smysluplně strávený čas dětí v 

době prázdnin. Velmi si vážíme jednoznačně kladné odezvy ze strany dětí a rodičů, ale také 

samotných pedagogů. Pokud bude i v příštím roce nabídnut podobný projekt, jsme pevně 

přesvědčeni, že se opět zapojíme. 

 

Mgr. Ondřej Zykmund, zástupce ředitele školy 

 

http://www.zsjavornik.cz/
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Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2021 – 2022 

Naše škola připravila pro žáky předběžnou nabídku kroužků pro letošní školní rok. 

Podrobnější informace získáte u jednotlivých vedoucích. Kontakt na ně, případně další 

informace vám poskytne zástupce ředitele školy p. Zykmund (775 243 635, 

zastupce@zsjavornik.cz). 

Budeme rádi, když naše děti této možnosti smysluplně trávit volný čas, maximálně 

využijí. 

 

 

Název kroužku Třída Vedoucí Místo a čas (předběžně) 

Sportovní kroužky 

1.  
MÍČOVÉ HRY - I. STUPEŇ 1. – 5. Dubovan Igor Pondělí 14:00 – 15:00, sportovní hala 

2.  
MÍČOVÉ HRY – II. STUPEŇ 5. – 9. Dubovan Igor Středa, 16:00 – 17:00, sportovní hala 

3.  
MÍČOVÉ HRY – FOTBAL, PŘÍPRAVKA ML. 1. – 2. Zykmund Ondřej Středa, 13:00 – 13:45, malá tělocvična 

4.  
MÍČOVÉ HRY – FOTBAL, PŘÍPRAVKA ST. 3. – 5. Zykmund Ondřej Středa, 14:00 – 15:00, sportovní hala 

5.  
MÍČOVÉ HRY – VOLEJBAL, I. STUPEŇ 1. – 5. Argirovská Marcela Pondělí, 16:30 – 17:30, malá tělocvična 

6.  
MÍČOVÉ HRY – VOLEJBAL, II. STUPEŇ 5. – 9. Karešová Irena Čtvrtek, 15:30 – 17:00, sportovní hala 

7.  
MÍČOVÉ HRY – FLORBAL, I. STUPEŇ 1. – 4. Žáčková Iva Úterý, 16:00 – 17:00, malá tělocvična 

8.  
MÍČOVÉ HRY – FLORBAL, CHLAPCI 5. – 9.  Vylíčil Petr Pátek, 14:00 – 15:30, sportovní hala 

9.  
MÍČOVÉ HRY – FLORBAL, DÍVKY 5. – 9. Střílková Kamila Středa, 15:00 – 16:00, sportovní hala 

10.  
LUKOSTŘELBA 2. – 4. Michaela Rychlá Pondělí, 14:00 – 15:30, malá tělocvična 

11.  
LEZECKÝ 2. – 9. Kořenek Marián Čtvrtek, 16:00 – 17:00, sportovní hala 

12.  
BADMINTON 5. – 9. Matuška Jakub Středa, 17:00 – 18:30, malá tělocvična 

13.  
STOLNÍ TENIS 5. – 9. Žejdlík Pavel Út, Pá, 18:30 – 20:30, malá tělocvična 

14.  
TANEČNÍ KROUŽEK 1. – 4. Minaříková Iva Úterý, 17:00 – 18:30, malá tělocvična 

15.  
FREEDANCE 3. – 6. Pavelková Petra Čtvrtek, 15:15 – 17:30, malá tělocvična 

16.  
POHYBOVÉ HRY - ML. 1. – 2. Střílková Kamila Pondělí, 13:00 – 13:45, malá tělocvična 

17.  
POHYBOVÉ HRY -  ST. 3. – 5. Dagmar Bury Pondělí, 15:30 – 16:30, malá tělocvična 

18.  
TURISTICKÝ KROUŽEK 3. - 5. Zajíčková Vendula Výlety (cca 1x měsíčně, víkend) 

http://www.zsjavornik.cz/
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Naukové a vědomostní kroužky 

19.  
DRAMATICKÝ 2. – 3. Vašíčková Michaela Čtvrtek, 14:00 – 15:30 

20.  
PĚVECKÝ – SLUNÍČKO 1. – 5. Petřeková Dagmar Středa, 13:30 – 15:00, hudebna 

21.  
ŠIKULA – LOGICKÉ MYŠLENÍ 2. – 4. Rychlá Michaela Čtvrtek, 13:30 – 14:30, infocentrum 

22.  
MODELÁŘ 6. – 9. Kuna Martin Pondělí, 16:30 – 18:00, dílny 

23.  
ŠKOLNÍ ČASOPIS 5. – 9. Nemeškalová Magdalena  Středa, 14:00 – 15:30, učebna PC, P2 

24.  
ŠACHY 3. – 9. Zajonc Michal Úterý, 14:00 – 16:00, 7. A 

25.  
DOBROČINNÉ TVOŘENÍ 5. – 9. Matušková Pavla Středa, 14:00 – 15:30, dílny 

26.  
RYBÁŘSKÝ KROUŽEK 4. – 9. Krčmář Daniel Středa, 15:00 – 16:00, 7. B 

27.  
JAZYKOVÝ KROUŽEK - ANGLIČTINA 5. - 9. Nemeškalová Magdalena Pondělí, 15:30 – 17:00, jaz.učebna 

28.  
PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK 1. – 9. Bednář Přemysl Úterky odpoledne (dle domluvy s vedoucím) 

 

 
Zájmové útvary začínají dnem, který určí vedoucí kroužku. 

Prosím informujte se u jednotlivých vedoucích či ZŘŠ (775 243 635, zastupce@zsjavornik.cz). 

Sportovní příprava vedená pod sportovními organizacemi a oddíly 

Kroužky zaměřeny převážně na výkonnostní sport. Výši příspěvku si určuje sportovní oddíl. 

Organizace 

Kontakty 

Věková kategorie Ročník/třída 
Zodpovědný 

vedoucí 
Tel. kontakt 

DYNAMO Javorník 

(fotbal) 

Mladší přípravka 2013 a mladší M. Vitásek 722 436 660 

Starší přípravka, 

mladší žáci 
2009 - 2011 Ondřej Zykmund 775 243 635 

Žáci 2007 - 2009 M. Háněl 732 462 808 

SK PANTER Javorník 

(basketbal) 

Přípravky 2012 a mladší 

I. Dubovan 

 
732 527 822 Minižactvo 2011 - 2009 

Žactvo 2008 - 2006 

SPORT Javorník 

(oddíl volejbalu) 
Žactvo 4. – 9. třída 

I. Karešová 

T. Nemeškal 

733 272 171 

606 757 683 

 Žactvo 1. - 5. třída M. Argirovská 774 805 353 

http://www.zsjavornik.cz/

