
Vážení pedagogové, zaměstnanci školy, zákonní zástupci žáků, milí žáci a žákyně,  
 vítáme Vás v Základní škole Lupáčova na počátku školního roku 2021/2022, který, jak věříme, přinese pro naši společ-

nou práci více klidu než rok uplynulý. Prostřednictvím průvodce Vás seznámíme nejen s našimi výchovně vzdělávacími zá-
měry, ale i s náležitostmi souvisejícími s provozem školy. 

V souvislosti s úpravami Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy dochází i ke změnám v našem Školním 
vzdělávacím programu. V souvislosti s podporou informační gramotnosti a kompetencí k učení bude postupně od 4. ročníku 
upravena výuka informatiky i ostatních předmětů tak, aby při ní byli žáci vedeni k aktivnímu vyhledávání, třídění a efektiv-
nímu využívání získaných informací. Zdokonalujeme se v práci s moderními informačními technologiemi a v jejich užívání 
podpoříme žáky mimo jiné ve specializovaných vyučovacích předmětech. Nadále budeme rozvíjet i matematickou, čtenář-
skou a finanční gramotnost tak, aby byli žáci řádně připraveni pro další studium a výkon budoucího povolání, což považuje-
me za hlavní úkol základního vzdělávání. V rámci rozšířené výuky jazyků využíváme v 1. a 2. ročníku prvky metody CLIL a 
tandemového učení. Na druhém stupni máme pro cizí jazyky vyhrazenou vyšší hodinovou dotaci, součástí jazykové výuky je 
pedagogická činnost rodilých mluvčí angličtiny a španělštiny. Ve spolupráci s asistentkami pedagogů usilujeme o individuál-
ní přístup a diferenciaci výuky podle schopností žáků. Naším záměrem je intenzivně zapojovat žáky i veřejnost do spoluutvá-
ření školního klimatu. Proto jsme naše žáky zapojili do projektu Participativní rozpočet, v němž mohou navrhovat úpravy 
školního prostředí, a své působení zahájí také školní parlamenty 1. a 2. stupně. Rádi bychom realizovali Vánoční jarmark a 
tradiční Den otevřených dveří spojený s úspěšnou akcí Prvňáčkem již v lednu.  Za důležité pro další rozvoj školy považujeme 
mezinárodní i tuzemské projekty.  Stále pokračuje dotačního projekt MŠMT a Evropské unie Šablony pro školy, jehož pro-
střednictvím získáváme finanční prostředky na činnost školního psychologa a speciálního pedagoga. Již několik let se věnu-
jeme projektu MČ Praha 3 So far – So Near, při němž využíváme aktivní spolupráce rodin žáků s odlišným mateřským jazy-
kem. Pravidelně pro žáky zajišťujeme tematicky zaměřené preventivní programy. Za prospěšné aktivity považujeme turistic-
ký kurz 6. ročníku, lyžařský kurz pro 7. a cyklistický kurz pro 8. ročník, které v nadcházejícím školním roce opět plánujeme 
uskutečnit. Ve spolupráci se školní metodičkou prevence sociálně patologických jevů proběhnou i adaptační aktivity žáků 
šestých tříd. Věříme, že se podaří realizovat i zahraniční výjezd žáků 2. stupně. Již několik let jsme součástí sítě přidružených 
škol UNESCO a nově též fakultní školou Pedagogické fakulty UK. I v tomto roce nabídneme žákům rozmanité zájmové aktivi-
ty a přípravné kurzy. Mohou navštěvovat tělovýchovné, esteticko - umělecké, jazykové a ICT zájmové útvary vedené našimi 
pedagogy i externími lektory. Nadále bude ve škole v součinnosti s Katedrou informačních technologií PedF UK pracovat 
např. Polytechnický klub a předpokládáme, že nabídku zájmových útvarů ještě rozšíříme. Žákům úspěšným ve studiu anglič-
tiny zorganizujeme přípravné kurzy a zprostředkujeme možnost vykonání mezinárodních jazykových zkoušek. Pro žáky 5. 
ročníku opět uspořádáme přípravné kurzy z dalších cizích jazyků, které jsou v ŠVP zařazeny od 6. ročníku jako povinné 
předměty. Pro žáky 9. ročníku opět otevřeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy z matematiky a čes-
kého jazyka. O letních prázdninách bylo několik učeben nově vymalováno, proběhly rekonstrukce podlah,  vybavili jsme je 
novým nábytkem i pomůckami. Postupně obměňujeme multimediální techniku. Právě probíhá rozsáhlá rekonstrukce odbor-
ných pracoven chemie a biologie.  

Vážení zákonní zástupci žáků, žáci a žákyně, v průběhu celého školního roku pravidelně sledujte informační 
zdroje školy – portal.skolaonline.cz, kde naleznete informace o rozvrhu, prospěchu a chování, ale také zprávy od 
jednotlivých vyučujících, a webové stránky www.lupacovka.cz, na nichž průběžně zveřejňujeme důležité dokumen-
ty, sdělení a zprávy týkající se Základní školy Lupáčova. Přejeme si, aby byl školní rok 2021/2022 i díky přínosné 
spolupráci se zřizovatelem, Rodičovskou unií a veřejností úspěšný. 

Ústředna: 222 715 691, 222 719 321 

Email: prijmeni@lupacovka.cz 

Průvodce školním rokem 2021/2022 
Základní škola Lupáčova, Praha 3, Lupáčova 1/1200 

I. A Bovo 

I. B Hlaváčová 

I. C Černíková 

II. A Vejvodová 

II. B Kudynová 

II. C Divišová 

III. A Němcová 

III. B Rompotová 

III. C Staňková 

IV. A Procházková 

IV. B Franková 

IV. C Vavřichová 

V. A Černevová 

V. B Ullrichová 

V. C Gajdáčková 

VI. A Skoupilová 

VI. B Žežulková 

VI. C Tomášková 

VII. A Plánková 

VII. B Fiedlerová 

VII. C Vydrová 

VIII. A Pítrová 

VIII. B Kaucká 

VIII. C Dlouhý 

IX. A 
Jedličková   

Braunová 

IX. B Zamrazilová 

IX. C Šrail 

ředitel školy:  Mgr. Jiří Kopecký kopecky@lupacovka.cz 

I. zástupce (statutární): Mgr. Iva Hauftová hauftova@lupacovka.cz 

II. zástupce: Mgr. Kamila Kubrová kubrova@lupacovka.cz 

výchovný poradce Mgr. Kamila Kubrová kubrova@lupacovka.cz 
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Základní informace ke školnímu roku 
2021/2022 

Téma školního roku: 

„VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA“  

CIZÍ JAZYKY  

Od 1. do 9. ročníku se realizuje ŠVP „Lupáčovka“, který je definován 
základními dokumenty školy, je zpřístupněn na www.lupacovka.cz. 
Jeho základem je Profil žáka školy jako sada klíčových kompetencí.  
Součástí jsou obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku.   

První  cizí  jazyk se vyuc uje jiz  od první ho roc ní ku, kde je moz ne  rozs í r it 
vy uku o dals í  nepovinne  za jmove  aktivity v cizí m jazyce. Vy uka je zajis te na  
vz dy aprobovany m c esky m uc itelem a rodily m mluvc í m. Na pr í pravne  za jmove  
u tvary se vztahují  podmí nky za jmove  c innosti s koly (viz da le). Od 5. roc ní ku je 
vy uka cizí ho jazyka posí lena o hodinu konverzace, z a ci tedy mají  č tyř i hodiny 
týdně. Druhý jazyk se vyučuje od 6. ročníku s přípravným kurzem v 5. 
roc ní ku.  Ve s kole pu sobí  rodilí  mluvc í  pro anglicky  a s pane lsky  jazyk. Podpora 
jazyku  je r es ena i v jiny ch pr edme tech (vy ukove  objekty, CLIL) vc etne  zahranic -
ní ch vy me n. V letos ní m roce se realizuje nasazení  rodily ch mluvc í ch v první m a 
druhe m roc ní ku po pu l roce vz dy rodily  mluvc í / c esky  uc itel  a ve vys s í ch roc ní -
cí ch konverzace v cizí m jazyce s rodily m mluvc í m. Š kola zajis ťuje moz nosti 
sloz ení  de tske  zkous ky v anglicke m jazyce Cambridge English (1. i 2. stupen ). 
Pro mimor a dne  nadane  z a ky bude na 1. i 2. stupni realizova n pr í pravny  kurz k 
te mto zkous ka m. Dals í  kurzy anglicke ho jazyka s rodily m mluvc í m pro nadane  
z a ky se realizují   od 5. do 9. roc ní ku. Pro zleps ení  jazykovy ch kompetencí  se 
pr ipravuje vy jezd do ne mecky mluví cí ch zemí . 

V 5. roc ní ku probí ha  pr í pravny  kurz druhe ho jazyka v ra mci programu 
za jmovy ch c inností . V 6. roc ní ku mají  z a ci moz nost studovat druhy  jazyk v roz-
sahu c tyr  hodin ty dne . V  souvislosti s vy znamny m rozs í r ení m poc tu hodin  
u z a ku  je nutno respektovat fakt, z e c a st vy uky mu z e by t realizova na i v odpo-
ledníčh bločíčh. 

Na druhém stupni jsou přednostně vytvářeny studijní skupiny podle úrovně 
žákovských kompetencí v cizím jazyce, záleží však i na provozních možnostech 
školy. Žáci na počátku školního roku v rámci jednoho ročníku jsou do skupin zařa-
zeni podle srovnávacího testu, který probíhá na konci předcházejícího školního 
roku. V případě možnosti bude využito rodilého mluvčího pro posílení konverzač-
ních dovedností žáků.  

Jazykova  vy uka je pokryta c esky mi aprobovany mi uc iteli a lektory. Odpo-
lední  konverzace (dobrovolne ) jsou hrazeny rodic i v ra mci za jmove  c innosti 
(viz podmí nky za jmove  c innosti). Umoz n ují  procvic ova ní  jazykovy ch dovednos-
tí  z a ku . Študium v za jmove  c innosti je da no její mi podmí nkami. Program bude 
k dispozici pr ed jejich zaha jení m. U hlavní ch pr edme tu  (cizí  jazyk, matematika, 
c esky  jazyk) se realizují  srovna vací  testy v jednotlivy ch pololetí ch a ne ktere  
hodiny se pu lí  na prakticka  cvic ení . Šrovna vací  testy budou dostupne  rodic u m 
jako kontrolní  prostr edek. Budou za roven  slouz it jako indika tor u rovne  hodno-
cení  ze strany uc itelu . U za kladní ch pr edme tu  se srovna vací  testy vyuz í vají  jiz   
od 3. roc ní ku. S kola systematičky využ í va  me ř ení  vy stupu  žnalostí  a kompetenčí  
exteřními subjekty přo dosažení objektivity hodnočení (SCIO, CZV, ČŠI, 

CERMAT). 

Rodiče mají komplexní přehled o klasifikači, dočhážče a všečh náleži-
tostečh výuky přostředničtvím elektřoničké žákovské knížky. 

Minimální preventivní program se realizuje již od 3. ročníku. Přesto  
i v této oblasti je doporučena spolupráce s výchovným poradcem, školním psycho-
logem, školním metodikem prevence. Ve školním vzdělávacím programu 
„Lupáčovka“ je Výchova ke zdraví součástí předmětu biologie. Ve školním roce 
2021/2022 je posíleno monitorování žáků s poruchami učení školní speciální 
pedagožkou tak, aby bylo možno významně lépe diferencovat učivo pro skupiny 
žáků. K tomu slouží komplexní sociometrie tříd v rámci projektu SOCIOKLIMA. 

Ve tr í da ch s limitní m poc tem 24 z a ku  pro de lení  tr í dy pr ihle dne vedení  
s koly ke skutec ne mu poc tu z a ku  ve tr í de  (nemocnost, z a ci s jinou formou s kolní  
docha zky apod.). 

V ra mci revize Š VP „Lupa c ovka“ docha zí  ke zme na m ve vy uce pr edme tu 
Infořmatika (nově vždy 1 hodina týdně od 4. do 9. ročníku). Dalšími před-
me ty rozví její cí mi digita lní  klí c ovou kompetenci jsou Aplikovane  ve dy, ICT 
aplikače v přačovním přočesu a Počítačová gřafika a média. Obsah ŠVP 
„Lupa c ovka“ je zver ejne n jako samostatna  souc a st webove ho porta lu s koly. O 
efektivite  te chto pr edme tu  sve dc í  napr í klad i vy sledky soute z í . 

Te lesna  vy chova se uc í  2 hodiny ty dne  ve skupinovy ch blocí ch. Lze vyuz í t 
 i plavecke ho baze nu v okolí  s koly c i sportovis te  v Ols anske  ulici. Vy uka plava ní  
se realizuje v plavecke m zar í zení  ŠARAP. Pro z a ky 6. roc ní ku je realizova n turis-
ticky  kurz, pro z a ky 7. roc ní ku lyz ar sky  vy cvik, pro z a ky 8. roc ní ku cyklisticky  
vy cvik. 

Pro z a ky 6. roc ní ku jsou organizova ny teambuildingove  aktivity pro stmele-
ní  kolektivu  pr i pr echodu na druhy  stupen , a to ve spolupra ci tr í dní ch uc itelu , 
metodic ky prevence a s kolní ho psychologa. Ž a ci 9. roc ní ku procha zejí  za ve rec -
nou obhajobou sve  pra ce, ktera  ma  proka zat naplne ní  profilu absolventa v ce-
le m rozsahu. Podrobnosti budou zver ejne ny na webu. 

Esteticka  vy chova se realizuje prostr ednictví m pr idruz eny ch vzde la vací ch 
oblastí . Na 1. stupni jsou be z nou souc a stí  vy uky tematicke  hudební  programy a 
projekty. Financ ní  gramotnost je souc a stí  pr í pravy v pr edme tech Aplikovane  
ve dy, Šve t pra ce a pr edme tu  souvisejí cí ch; v letos ní m s kolní m roce i v ra mci 
projektu . 

Pro rozs í r ení  za jmovy ch aktivit z a ku  a take  pro zleps ení  moz ností  vy uky 
pr edme tu  s pr evahou esteticky ch prvku  byl vybudova n vy tvarny  atelie r. 

Velky  du raz je na 1. stupni kladen na dopravní  vy chovu. Ve 3. – 5. roc ní ku 
z a ci navs te vují  dopravní  hr is te  (6× za s kolní  rok). Kurz je zakonc en testem  
a jí zdou zruc nosti. Pla n mobility se realizuje i v tomto s kolní m roce.  

Od 3. roc ní ku se be z nou souc a stí  vy uky sta va  projektove  vyuc ova ní . 
V letos ní m roce budou pr ipraveny tematicke  projekty na podporu vy uky jazyku  
pro z a ky ru zny ch ve kovy ch skupin ve vazbe  na nas i me stskou c a st. Šouc a stí  
uc ební ch pla nu  3. a 4. roc ní ku jsou vlastive dne  vycha zky Prahou.  

Šouc a stí  s kolní ho programu jsou pozna vací  vy jezdy z a ku  do evropsky ch 
zemí . V sade  programu  pro nadane  de ti se realizují  projekty tak, aby byly ve 
ve ts í  mí r e rozvinuty talent a mimor a dne  nada ní  te chto z a ku .  

Provoz s kolní  druz iny bude daleko ví ce zame r en na vlastní  za jmovou c in-
nost z a ku , nez  tomu bylo v minuly ch letech. Proto byly vybudova ny dí lny pro 

tyto aktivity a zme ne ny provozní  podmí nky s kolní  druz iny. K dispozici jsou 
relaxac ní  mí stnost, vy tvarny  atelie r, z a kovska  knihovna i poc í tac ove  uc ebny. 

Školská rada   

Zástupci rodičů Jan Bém, Lucie Flesarová 

Zástupci školy  
Mgr. Magdaléna Fiedlerová 

 Mgr. Lenka Bovo 

Zástupci zřizovatele 
Mgr. Michal Vronský 

Doc. MUDr. Jan Trnka, PhD.  

mail: lupacovkaunie@lupacovka.cz 

Úrazy, vedení tříd 1. stupně, zápis do 
školy, přestupy žáků mezi školami 

Mgr. Iva Hauftová 

Vedení tříd 2. stupně, organizační  
záležitosti, suplování, přestupy žáků mezi 
školami 

Mgr. Kamila Kubrová 

Poradenství 1. stupeň, diagnostika žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami, 
nadaní žáci 

PaedDr. Jaroslava Kudynová 

Poradenství 2. stupeň, přihlášky žáků na 
střední školy, karierní poradenství  

Mgr. Kamila Kubrová 

Metodik prevence, pracovník odpovědný 
za preventivní programy 

Mgr. Hana Procházková 

Přihlášky do družiny, zápisní lístky do 
družiny, provoz školní družiny 

Zuzana Klonová 

Přihlášky ke stravování, stravné, provoz 
školní jídelny 

Miloslava Holá 

Přvní sčhůžka Školské řady dne  
7. 9. 2021 od 16:30 

Weby školy: 

www.lupacovka.cz - hlavní  s kolní  porta l    

portal.skolaonline.cz - s kolní  informac ní  syste m     sfsn.lupacovka.cz - web pro projekt MC  pro integraci cizincu  



Zájmová činnost žáků ve školním roce 
2021/2022  

Ža jmova  c innost s koly se r í dí  s kolsky m za konem c . 561/2004 Šb. a 
pr edpisy souvisejí cí mi, zejme na vyhla s kou O za jmove m vzde la va ní  
c . 74/2005 Šb. v platne m zne ní . 

Pr ina s í me pr ehled obecny ch za sad pro za jmove  u tvary a semina r e 
por a dane  na ŽŠ  Lupa c ova v za jmove  c innosti. Vlastní  dopln kova  c in-
nost je vedena odde lene  mimo hlavní  c innost s koly, a tedy se na tuto 
za jmovou c innost nevztahuje. Pr ehled u tvaru  vc etne  termí nu  a jejich 
obsahu pr ina s í me v online verzi, aby bylo moz no napla novat u c ast 
z a ku  v jednotlivy ch u tvarech se znac ny m pr edstihem. 

 U platu za jednotlive  za jmove  vzde la va ní  stanovuje r editel na 
za klade  § 123 Š kolske ho za kona s pr ihle dnutí m k podmí nka m 
stanoveny m vyhla s kou o za jmove m vzde la va ní  c . 74/2005 
v platne m zne ní . Protoz e tyto za jmove  aktivity nejsou pokryty 
z rozpoc tu, u plata je stanovena rozhodnutí m r editele s koly 
podle skutec ny ch na kladu . 

 Termí ny jsou voleny tak, aby navazovaly na rozvrh hodin jed-
notlivy ch cí lovy ch skupin. Vzhledem k celkove mu rozsahu nabí -
zeny ch krouz ku  a neusta le mu dopln ova ní  nabí dky odkazujeme 
na webove  stra nky (www.lupacovka.cz → z a ci → za jmova  c in-
nost), kde je zver ejne na komplexní  nabí dka vc etne  moz nosti 
elektronicke  rezervace. Ostatní  podrobnosti budou pr eda ny 
tr í dní m uc itelu m v pru be hu me sí ce za r í . 

 Upozorn ujeme, z e pr ehled za jmovy ch u tvaru  není  u plny  a bude 
rozs ir ova n o dals í  aktivity. V ne ktery ch pr í padech nelze vylou-
c it zme nu termí nu. V pr í pade  zvy s ene ho za jmu budou pr ida ny i 
dals í  termí ny, pokud to provozní  podmí nky s koly umoz ní . Pr e-
hled jednotlivy ch u tvaru  je uveden v sekci za jmova  c innost. 

 Ves kera  za jmova  c innost zac í na  v ty dnu od 4. 10. 2021  
a konc í   31. 5. 2022. Ža vazny  je celkovy  poc et oduc eny ch hodin. 
V me sí ci c ervnu 2022 jsou lektor i povinni nahradit pr í padne  
odpadle  hodiny v rozsahu, ktery  odpoví da  stanoveny m pod-
mí nka m.  

 Ža jmove  aktivity se de lí  do c tyr  kategorií : te lovy chovne  aktivi-
ty, ume lecko-esteticke  aktivity, jazykove  aktivity a ICT aktivity. 

 De lka vyuc ovací  jednotky se stanovuje na 60 min.  

 De lka jednotlivy ch kurzu  se stanovuje takto:  

 1 hodina ty dne , celkem 30 hodin ve s kolní m roce; 
 2 hodiny ty dne , celkem 60 hodin ve s kolní m roce. 

8. Na za klade  § 123 s kolske ho za kona c . 561/2004 Šb. r editel s koly 
stanovil na sledují cí  vy s e u platy za za jmove  vzde la va ní  v kurzech: 

         tělovýchovných při 30 hodinové výuce          1300  -  1800 Kč 
         esteticko-uměleckých při 30 hodinové výuce          1300 -   1800 Kč 
         ICT při 60 hodinové výuce          2000 -   3000 Kč 
         jazykových při 60 hodinové výuce          2800 - 3800 Kč  

                                                         (rodilí mluvčí) 

9. Pokud jsou souc a stí  c innosti zvla s tní  na klady (napr . prona jem 
baze nu, vitra z e, apod.), u plata za za jmove  vzde la va ní  je stanovena 
individua lne . 

10. Lektor je povinen pr edloz it pla tci – za konny m za stupcu m tema-
ticky  pla n (zver ejne ní  na webu) na jednotlive  hodiny tak, aby byla 
moz na  rodic ovska  kontrola. Po ukonc ení  be hu lektor pr edkla da  
pr ehled oduc eny ch hodin. 

11. Registrace probí ha  prostr ednictví m webove ho rozhraní  
(www.lupacovka.cz). K platbe  budou rodic e vyzva ni v okamz iku, 
kdy bude krouz ek otevr en. Že za jmove ho u tvaru je moz ne  se odhla -
sit pouze v pololetí  za podmí nky, z e z a k proka z e za vaz ne  du vody, 
proc  se nemu z e u c astnit.  

12. Pokud by u roven  za jmove ho u tvaru neodpoví dala pr edstava m 
rodic u , mohou z a ka odhla sit pí semnou z a dostí  r editeli s koly.  

13. V pr í pade  neu c asti ze zdravotní ch du vodu  se vra tí  pome rna  c a st 
u platy. Podmí nkou je alespon  40% odu vodne na  neu c ast.  

14. Platba se prova dí  na u c et s koly ve dvou pololetní ch spla tka ch. 
Účet žájmovýčh činností: 6023-2000786399/0800 

15. Ž a da me rodic e, aby pr i platbe  uva de li variabilní  symbol, ktery  
bude uveden na papí rove  pr ihla s ce. Do informace k platbe  uveďte 
jme no a pr í jmení  dí te te. Usnadní te na m i sobe  pr í padnou kontrolu.  

16. Ža jmove  u tvary budou otevr eny pr i minima lní m poc tu 10 z a ku .  
Pokud bude z a ku  me ne  a rodic e pr esto projeví  za jem, bude u plata 
za takovy  u tvar upravena tak, aby odpoví dala nejme ne  10 z a ku m  
ve skupine . 

17. Š kola si vyhrazuje pra vo za jmovy  u tvar ve druhe m pololetí  neo-
tevr í t, pokud poklesne poc et z a ku  pod hranici 10 z a ku . U plata za 
za jmove  vzde la va ní  je stanovena podle celkove  c asove  dotace a je 
uvedena u jednotlivy ch typu  za jmovy ch u tvaru . ŽŠ  pove r í  sve ho 
pracovní ka pr í my m dohledem nad za jmovou c inností  nejen z hle-
diska financ ní ho, ale i organizac ní ho. Pove r eny  pracovní k bude k 
dispozici rodic u m v pru be hu odpolední ch aktivit. 

PŘÍZEMÍ  

114 kabinet IT  Fejtková 

129 kabinet TV Tomášková, Šerf 

108 byt školníka Ivanšíková, Průšek 

103 vrátnice  

107 jídelna, kancelář Holá, Marková 

127 družina Klonová 

1. PATRO 

101 ředitelna Kopecký 

112 zástupce ředitele II.st  Kubrová 

116 zástupce ředitele I.st. Hauftová 

111 sborovna 

Žežulková, Kaucká 

Staňková, Kudynová, Divišová,  

Vejvodová 

110
131 

kancelář hospodářka Haislová, Komrsová 

115 kabinet I. stupně 
Bovo, Hlaváčová, Černíková 

Orlíková, Borysová 

113 družina Jeřábková 

130 družina Vitásková 

2. PATRO 

121 
kabinet M-F  

knihovna 

Fiedlerová, Plánková 

Barkai 

119 kabinet ČJ, D Čvančarová, Šrail, Kofroňová 

118 kabinet Aj Skoupilová, Krivosheeva, Novobilský 

120 Kabinet Čj, Nj 
Zamrazilová, Landa, Kodrlová 

Jurečková 

117 kabinet B 
Pítrová, Vaňková, Dlouhý, Kšírová  

Saturková, Nováková 

3. PATRO  

122 kabinet I. stupně Vavřichová, Ullrichová,  

122 kabinet I. stupně 
Černevová,  Gajdáčková 

 Barkai, Schůtová 

125 kabinet jazyků Alfaro, Land, Kučera, Rašovská 

123 kabinet chemie 
Vydrová, Jedličková Braunová 

Saveleva 

SUTERÉN  

104 šatna - kuchyň  



Školní stravování 
Štanovení  ceny obe da a postup pr i placení  stravne ho ve s kolní  jí delne  

ŽŠ : 

 Provoz s kolní ho stravova ní  se r í dí  provozní m r a dem c .j. ŽŠ  
LUP 62/2021. 

 Štra vní ci jsou podle vyhla s ky c . 107/2005 Šb. v platne m zne ní  a její  
pr í lohy c . 2 zar azení  do na sledují cí ch skupin: 

 a) 7 - 10 let 

 b) 11 - 14 let 

 c) 15 a ví ce let 

Štra vní k je zar azen podle ve ku, ktere ho dosa hne v pr í slus ne m s kol-
ní m roce. 

 Cena obe da (na klady na potraviny) pro z a ky se stanovuje na sledují -
cí m zpu sobem: 

 a) 7 - 10 let 25 Kc  

 b) 11 - 14 let 26 Kc  

 c) 15 a ví ce 27 Kc  

 Vy dej obe du  11:30 - 14:00 hod. 

 Štravne  se hradí  na c í slo u c tu: 35-2000786399/0800. 

 Doporuc uje se, aby vs ichni rodic e platili stravne  takto: 

 a) trvaly m pr í kazem 

 b) pokladní  sloz enkou 

 c) hotove  (ve vy jimec ny ch pr í padech) 

 Pr eplatky se vrací  jedenkra t roc ne  na u c et, ze ktere ho bylo stravne  
hrazeno. Ž tohoto du vodu je nezbytne  okamz ite  nahla sit pr í padnou 
zme nu u c tu. 

 Odhlas ova ní  obe du  je moz ne  telefonicky na c í sle 777 477 984, 
222 719 321, pr í padne  prostr ednictví m elektronicke  pos ty na adre-
se: hola@lupačovka.čž, pr í padne  v sekci e-jí delna na 
www.lupacovka.cz Odhla s ení  je moz ne  do 8:00 hodin pr í slus ne ho 
dne. 

 Ža sadní  povinností  rodic e je obe d odhla sit i v dobe  nemoci z a ka. 
Pokud obe d nebude odhla s en, s kola ma  moz nost vyma hat rez ijní  
na klady spojeny ch s pr í pravou obe da (vyply va  ze s kolske ho za ko-
na). Obe d lze vydat pouze první  den nepr í tomnosti z a ka ve s kole v 
dobe  11:30 - 13:30 hodin a to po nahla s ení  v kancela r i s kolní  jí del-
ny c i kuchyni. Rodic e nevstupují  do prostor s kolní  jí delny. 

 Obe dy se vyda vají  na za klade  pr ihla s ene ho obe da prostr ednictví m 
chipu  (29,- Kc ). Chipy jsou kompatibilní  s Lí tac kou. 

Zápis do školní družiny 
Podmínky žápisu do školní dřužiny i přovožní řád dřužiny 

jsou žveřejněny na www.lupačovka.čž 

Školská rada a Unie rodičů 
RU je partnerem s koly a podí lí  se na cele  r ade  aktivit vc etne  

galavec era, dnu  otevr eny ch dver í , organizace soute z í  apod. C len-
ství  v RU je pro za konne  za stupce dobrovolne , ale doporuc uje se 
vs em rodic u m s koly.  

Organizace (obc anske  sdruz ení ) vede sve  vlastní  u c etnictví , 
ktere  podle ha  schva lení  valne  hromady a je zajis ťova no vy konny m 
vy borem. Tento vy bor rozhoduje o financ ní ch vy dají ch na pomoc 
s kole. Na vrh rozpoc tu bude schva len na valne  hromade , ktera  se  
kona  vz dy na konci za r í . Na valne  hromade  se pr edkla da  vyu c tova -
ní  lon ske ho s kolní ho roku. Rodic e budou informova ni o dals í ch 
aktivita ch s koly vyply vají cí ch z profilu absolventa.  

Termí n valne  hromady RU je stanoven na 14. 9. 2021. Šchu zky 
vy boru RU se konají  7. 9., 10. 11. 2021 a 20. 4., 7. 6. 2022. Pro 
upr esne ní  sledujte webove  stra nky. Jedna ní  vy boru se pravidelne  
zu c astn ují  vs ichni jeho c lenove  a po pr edchozí  dohode  s pr edsedou 
nebo mí stopr edsedou kdokoli z rodic u . První  jedna ní  ve s kolní m 
roce 2021/2022 je stanoveno na 7. 9. 2021. V te mz e termí nu se 
sejde i Š kolska  rada. Volební  období  Š kolske  rady je 12. 7. 2021 - 
11. 7. 2024. 

Kalendářní plán školního roku       
2021/2022 

Září 2021 

1. 9. Žaha jení  s kolní ho roku  

          Tr í dní  schu zky 1. roc ní k (17:00) 

7. 9. Hlavní  vy bor UR, zaseda ní  Š kolske  
rady 

Teambuildingove  aktivity 6. roc ní k 

14. 9. Valna  hromada RU  

14. 9. Tr í dní  schu zky ve tr í da ch 

(vybrání rodičovského příspěvku) 

17. 9. Poslední  termí n poda ní  pr ihla s ek do 
za jmovy ch krouz ku  

20. – 24. 9. Cyklisticky  kurz 8. roc ní k 

26.9. Evropsky  den jazyku  

30. 9. Poslední  termí n odevzda ní  pr í spe v-
ku  RU 

Říjen 2021 

4. 10. Žaha jení  c innosti krouz ku  

6. 10. Na vs te vní  den rodic u  ve vy uce  

8. 10. r editelske  volno 

27. 10. - 29. 10. Podzimní  pra zdniny  

Listopad 2021 

3. 11. Na vs te vní  den rodic u  ve vy uce 

10. 11. C tvrtletní  pedagogicka  rada 

10. 11. Tr í dní  schu zky, schu zka RU 

Prosinec 2021 

1. 12. Na vs te vní  den rodic u  ve vy uce 

16. 12. Va noc ní  jarmark 

23. 12. - 2. 1. Va noc ní  pra zdniny  

Leden 2022 

3. 1. Žaha jení  vy uky 

19. 1. Den otevr eny ch dver í   

19. 1. Prvn a c kem uz  v lednu 

26. 1. Pololetní  pedagogicka  rada 

31. 1. Ukonc ení  1. pololetí , vysve dc ení  

Únor 2022 

2. 2. Na vs te vní  den rodic u  ve vy uce 

4. 2. Pololetní  pra zdniny 

11. 2. Pr edloz ení  pr ihla s ek na str ední  

s koly 

 Březen 2022 

2. 3. Na vs te vní  den rodic u  ve vy uce 

7. 3.  - 13. 3. Jarní  pra zdniny 

22. 3. - 26. 3. Lyz ar sky  kurz 7. roc .  

Duben 2022 

6. 4. Na vs te vní  den rodic u  ve vy uce 

Ža pis do 1. roc ní ku 

14. 4. Velikonoc ní  pra zdniny 

20. 4. C tvrtletní  pedagogicka  rada 

20. 4. Tr í dní  schu zky a schu zka RU 

Květen 2022 

4. 5. Na vs te vní  den rodic u  ve tr í de  

31. 5. Vyhodnocení  soute z í  

31. 5. Ukonc ení  c innosti krouz ku   

Červen 2022 

1. 6. - 5. 6. Turisticky  kurz 6. roc . 

7. 6. Šchu zka RU 

13. 6. - 17. 6.  

      Obhajoby za ve rec ny ch prací  9. roc ní ku 

22. 6. Pololetní  pedagogicka  rada 

30. 6. Vysve dc ení , zakonc ení  s kolní ho roku 

 


