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Organizace prvního školního týdne (1. 9. – 4. 9. 2020): 

Úterý 1. 9. 2020 

8:00 - Slavnostní zahájení školního roku 

8:30 - Třídnické hodiny 

9:30 - Konec vyučování 

Žákům budou stačit přezůvky, prvňáčci si přinesou i aktovky na učebnice, které tento den 

dostanou.  

V tento den není v provozu školní družina, školní klub a školní jídelna. 

 

Středa 2. 9. 2020 

V tento den mají žáci na 1. stupni 4 vyučovací hodiny (do 11:20 hodin). 

V tento den mají žáci na 2. stupni 5 vyučovacích hodin (do 12:10 hodin). 

Od tohoto dne je v provozu školní družina a školní jídelna, provoz školního klubu je po 

celý týden přerušen. Ve všech třídách probíhají třídnické hodiny. 

 

Čtvrtek 3. 9. 2020 a pátek 4. 9. 2020 

V tento den mají žáci na 1. stupni 4 vyučovací hodiny (do 11:20 hodin). 

V tento den mají žáci na 2. stupni 5 vyučovacích hodin (do 12:10 hodin). 

Ve všech třídách probíhají třídnické hodiny. 

 

 

Kontakty na pedagogické pracovníky 
Pedagogičtí pracovníci jsou seřazení podle příjmení v abecedním pořadí. 
 
Klára Černochová, DiS. 
učitelka 
výuka hudební výchovy 
telefon: +420 601 272 827 
e-mail: cernochova.klara@zsamskasava.cz 
 
Mgr. Světlana Divilková 
učitelka 
výuka českého jazyka, anglického jazyka, výchov na I. stupni ZŠ 
e-mail: cdivilkova.svetlana@zsamskasava.cz 
 
Nikola Dlabajová 
asistentka pedagoga, vychovatelka školního klubu 
e-mail: dlabajova.nikola@zsamskasava.cz 
 
Petra Drábková 
třídní učitelka 5. třídy 
výuka předmětů I. stupně ZŠ 
telefon: +420 601 267 619 
e-mail: drabkova.petra@zsamskasava.cz 
 
Mgr. Vladimír Drápal 
třídní učitel 9. třídy, kariérový poradce 
výuka matematiky, zeměpisu, tělesné výchovy 
telefon: +420 601 267 623 
e-mail: drapal.vladimir@zsamskasava.cz 



Bc. Barbora Geherová, DiS. 
asistentka pedagoga, vychovatelka školního klubu 
e-mail: geherova.barbora@zsamskasava.cz 
 

Mgr. Pavla Holíková 
třídní učitelka 2. třídy 
výuka předmětů I. stupně ZŠ, výuka anglického jazyka, konverzace v anglickém jazyku 
telefon: +420 601 267 618 
e-mail: holikova.pavla@zsamskasava.cz 
 
Mgr. Tomáš Juříček 
zástupce ředitele školy, výchovný poradce 
výuka dějepisu 
telefon: +420 731 440 494 
e-mail: juricek.tomas@zsamskasava.cz, zastupce@zsamskasava.cz 
 
Mgr. Eliška Kořenková 
třídní učitelka 4. třídy 
výuka předmětů I. stupně ZŠ, zeměpisu 
telefon: +420 601 267 621 
e-mail: korenkova.eliska@zsamskasava.cz 
 

Mgr. Zdeňka Krmášková 
třídní učitelka 8. třídy, koordinátor environmentální výchovy 
výuka matematiky, přírodopisu 
telefon: +420 601 267 622 
e-mail: krmaskova.zdenka@zsamskasava.cz 
 

Mgr. Eva Lorencová 
třídní učitelka 1. třídy 
výuka předmětů I. stupně ZŠ 
telefon: +420 601 267 620 
e-mail: lorencova.eva@zsamskasava.cz 
 
Hana Metelová 
asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny 
e-mail: metelova.hana@zsamskasava.cz 
 

Mgr. Aneta Miklová 
speciální pedagog, metodik prevence 
e-mail: miklova.aneta@zsamskasava.cz 
telefon: +420 601 601 940 
 

Mgr. Hana Pospíšilová 
učitelka 
výuka fyziky, chemie, ruského jazyka, výtvarné výchovy, pracovní výchovy, výchovy ke 
zdraví 
e-mail: pospisilova.hana@zsamskasava.cz 
 

Radka Průchová 
vedoucí vychovatelka školní družiny 
telefon: +420 731 440 497 
e-mail: pruchova.radka@zsamskasava.cz 



Mgr. Hana Šimková 
třídní učitelka 6. třídy 
výuka matematiky, občanské výchovy, pracovních činností, prvouky 
telefon: +420 601 267 624 
e-mail: simkova.hana@zsamskasava.cz 
 
Mgr. Jana Šindelářová 
třídní učitelka 7. třídy 
výuka českého jazyka, anglického jazyka 
telefon: +420 601 267 625 
e-mail: sindelarova.jana@zsamskasava.cz 
 
Mario Taravella 
učitel, rodilý mluvčí anglického jazyka 
výuka konverzace v anglickém jazyku 
e-mail: taravella.mario@zsamskasava.cz 
 
Mgr. Denisa Tučníková 
třídní učitelka 3. třídy 
výuka předmětů I. stupně ZŠ, anglického jazyka 
telefon: +420 601 267 617 
e-mail: tucnikova.denisa@zsamskasava.cz 
 
Bc. Martina Vaculová 
asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny 
e-mail: vaculová.martina@zsamskasava.cz 
 
Mgr. Zdeněk Vlk 
ředitel školy, metodik a koordinátor informačních a komunikačních technologií 
výuka informačních a komunikačních technologií, pracovních činností 
telefon: +420 731 440 493 
e-mail: vlk.zdenek@zsamskasava.cz, reditel@zsamskasava.cz 
 
Mgr. Daniela Zezulková 
učitelka 
výuka českého jazyka, německého jazyka 
e-mail: zezulkova.daniela@zsamskasava.cz 
 
 
Kalendář nejbližších akcí 
Školní akce jsou zveřejněny na školních webových stránkách v sekci Kalendář. 
 8. 9. 2020 Třídní schůzky s rodiči ZŠ + Rodičovská kavárnička 
 9. 9. 2020 Ředitelské volno pro žáky ZŠ 
14. 9. 2020 Ředitelské volno pro žáky ZŠ 
24. 9. 2020 Farmářský den 

 
 

Těšíme se na spolupráci ve školním roce 2020/2021 
www.zsamskasava.cz 

 
 


