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Zpravodaj Základní školy Leoše Janáčka Hukvaldy 

školní rok 2020/2021 
 

Mottem letošního školního roku jsou čtyři principy formulované konferencí UNESCO v Lisabonu: 

Učit se být, učit se žít spolu, učit se poznávat a učit se, jak se učit. 

 
Vážení rodiče, 

předkládám základní informace o organizaci školního roku 2020/2021. 

 

Pedagogičtí pracovníci 

Mgr. Alena Lévová ředitelka školy 

Mgr. Martin Křenek zástupce ředitelky školy 

Mgr. Marcela Jašková výchovná poradkyně 

Mgr. Kateřina Větřilová třídní učitelka 1. A 

Mgr. Kateřina Kociánová třídní učitelka 1. B 

Mgr. Lenka Stiborková třídní učitelka 2. A 

Mgr. Ivana Zdarsová třídní učitelka 3. A 

Mgr. Markéta Balcárková třídní učitelka 4. A 

Mgr. Radmila Křenková třídní učitelka 4. B 

Mgr. Bronislava Havlová třídní učitelka 5. A 

Mgr. Vanda Filková třídní učitelka 6. A 

Mgr. Martin Schwarz třídní učitel 6. B 

Mgr. Radoslav Jarošek třídní učitel 7. A 

Mgr. Helena Daňková  třídní učitelka 8. A 

RNDr. Hana Piskořová třídní učitelka 9. A 

Mgr. Vladislava Strnadová vyučující hudební výchovy (částečný úvazek) 

Mgr. Silvie Šáchová vyučující anglického jazyka na 1. st. (částečný úvazek) 

Daniela Weiss  rodilá mluvčí – anglický jazyk 

Eva Rimlová vedoucí vychovatelka školní družiny 

Mgr. Jitka Janošková vychovatelka školní družiny 

Kateřina Hrušková vychovatelka školní družiny 

Radmila Janšová asistentka pedagoga, vychovatelka v ŠD 

Silvie Jati asistentka  pedagoga 

Tereza Prašivková asistentka  pedagoga 

 

Školská rada   

Mgr. Luděk Bujnošek starosta obce Hukvaldy, člen školské rady za zřizovatele 

Ing. Ivo Dienelt člen školské rady za zřizovatele 

Jiří Sedlář člen školské rady za zřizovatele 

Mgr. Martin Křenek zástupce ředitelky školy, člen školské rady za pedagogický sbor 

Mgr. Marcela Jašková výchovná poradkyně, členka školské rady za pedagogický sbor 

Mgr. Vanda Filková členka školské rady za pedagogický sbor 

Pavel Reisig člen školské rady za rodiče, předseda školské rady  

Petr Červinka člen školské rady za rodiče 

Jana Balcárková členka školské rady za rodiče 
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Školská rada je dle Zákona č. 561/2004 Sb., § 167 povinný orgán zřizovatele školy umožňující zákonným 

zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším 

osobám podílet se na správě školy. Školská rada je volena na 3 roky. Mandát této školské rady končí 20. 

listopadu 2020. V průběhu měsíce září a října bude nutno zvolit školskou radu na nové funkční období. 

 

 

Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy 

 

Jména nově zvolených třídních důvěrníků pro školní rok 2020/2021 budou zveřejněna na webových stránkách 

školy, zveřejněna přes komunikační systém školy on line a na nástěnce v přízemí budovy školy.  

 

K 1. září bylo zapsáno 223 žáků, z toho je 10 žáků vzděláváno v zahraničních školách. Naši školu mají 

jako školu kmenovou.  

 

Výuka – povinné předměty  

 

Výuka probíhá podle vzdělávacího programu  ŠVP „Držím se kořenů života a rostu“, který vychází z Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.  

 

Výuka – volitelné předměty /jsou součástí povinné výuky/ 

 

Konverzace v anglickém jazyce 7. roč. Mgr. Martin Křenek 

Technické kreslení 9. roč.  Mgr. Radoslav Jarošek 

 

 

Výchovná poradkyně – konzultační hodiny –  úterý 8:30 – 9:30 hod., středa 14:30 – 15:30 hod. po telefonické 

nebo e-mailové domluvě. Mimo konzultační hodiny je možno dohodnout schůzku individuálně na čísle 

558 699 238. 

 

Školní jídelna:  Vedoucí školní jídelny: Ivana Brucháčková, tel. 558 699 336, 773 742 326 

  

K telefonickým konzultacím s jednotlivými učiteli můžete využít přestávek. Tel. 558 699 238. 

7:30 – 7:55/      8:45 – 8:55/      9:40 – 10:00 /  10:45 – 10:55/      11:40 – 11:50/ ,  po ukončení vyučování 

kdykoliv. Je lépe se s učiteli domluvit, protože se v odpoledních hodinách účastní dalšího vzdělávání - školení, 

seminářů a nemusí být přítomni na pracovišti.     

 

Kontakt: 

Alena Lévová        724 217 985 

Martin Křenek       724 217 986 

WWW stránky školy: www.zshukvaldy.cz          

E - mail: info@zshukvaldy.cz /vedení školy/ nebo přes Školu on line. 

  

Příloha: Harmonogram školního roku 2020/2021 pro rodiče žáků.               

 

 

 

 

 

 

V Hukvaldech 8. 9. 2020             Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy              
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