
Zpravodaj – školní rok 2022/2023 
 

Vážení rodiče, žáci, prvňáčci, 
přeji Vám v tomto školním roce vzájemné porozumění a hodně úspěchů, pedagogům ZŠ a MŠ trpělivost  
a pevné nervy a zaměstnancům a kuchařkám hodně sil při zajišťování provozu školy.  

František Felner, ředitel ZŠ a MŠ Hanušovice 
 
Doučování 
I v tomto školním roce je naše škola zapojena do „Národního plánu doučování“.  
Více informací: https://zshanusovice.cz/doucovani/ 
 
Jednání s vyučujícími 
Prosíme rodiče, aby svá jednání s vyučujícími plánovali na dobu mimo vyučování, pokud je to možné. S každým 
vyučujícím si můžete domluvit odpolední termín, nejlépe předem, telefonicky. Pokud přijdete v době vyučování, 
nemůžeme Vám vyučujícího zavolat – na přerušení výuky doplácejí vždy především žáci. Také o přestávkách jsou 
vyučující na dozorech na chodbách, v jídelně, odborných učebnách atd. 
Pokud chcete omluvit své dítě pro nemoc nebo jiný důvod nepřítomnosti, stačí nechat vzkaz u paní sekretářky, 
telefonní číslo 583 231 208 nebo 581 030 200. 
Připomínáme možnost přímého telefonického spojení na svého třídního učitele. Toto číslo je uvedeno v žákovské 
knížce nebo na https://zshanusovice.cz/pdf/telefonni-seznam.pdf 
Konzultační hodiny vyučujících: https://zshanusovice.cz/pdf/konzultacni-hodiny.pdf 
 
Postup při omlouvání absence žáků: 
V případě, že Vaše dítě ve škole chybí, je Vaší povinností do dvou dní tuto skutečnost oznámit škole. Po návratu dítěte 
do školy je třeba do tří dnů nepřítomnost omluvit přes žákovskou knížku nebo aplikaci Škola on-line. 
Informujte své třídní vyučující o změně zdravotního stavu dítěte nebo o změnách, které mají vliv na docházku do školy 
a bezpečnost dítěte (v této souvislosti připomínáme nutnost informovat školu o změně adresy nebo telefonního čísla 
rodičů). 
 
Prospěch žáků: 
O prospěchu svého dítěte máte možnost být pravidelně informování zápisy v žákovské knížce nebo pomocí aplikace 
Škola on-line. Sledujte prosím tyto informace pravidelně, abychom mohli případné nejasnosti nebo problémy co nejdříve 
řešit. 

 
Školní poradenské pracoviště – ŠPP je složeno z výchovného poradce, metodika prevence a sociálního pedagoga. Na 
co se zaměřuje, se můžete dozvědět na https://zshanusovice.cz/wp-content/uploads/2021/03/charakteristika-
skolniho-poradenskeho-pracoviste.pdf 
Další informace najdete na www.zshanusovice.cz v menu Školní poradenství. 
 
Žáci se se speciálními vzdělávacími potřebami 
Pokud jste se nemohli zúčastnit informativní schůzky pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jimž jsou 
poskytována podpůrná a vyrovnávací opatření, s vyučujícími českého jazyka 1. a 2. stupně, s učiteli anglického, 
německého a ruského jazyka, můžete se pro informace obrátit na výchovnou poradkyni PaedDr. Vladimíru Žídkovou. 
Náplní této informativní schůzky bylo navázat spolupráci s rodiči, ukázat nové formy práce ve výuce, v pedagogické 
intervenci, v předmětu speciálně pedagogické péče, doporučit webové stránky k procvičení učiva, poskytnout 
informace pro domácí přípravu žáků. Dále jsme se snažili zodpovědět veškeré dotazy směřující ke vzdělávání žáka se 
speciálními vzdělávacími potřebami, ke speciálně-pedagogickému a psychologickému vyšetření či kontrolnímu 
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vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně či speciálním pedagogickém centru, vytvoření plánu pedagogické 
podpory či individuálního vzdělávacího plánu na základě žádosti zákonných zástupců atd.  
 
 
Organizace školního roku 2022/2023 
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začalo ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých 
školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.  
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.  
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023.   
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.  
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.  
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023. 
Jarní prázdniny v šumperském okrase připadají na 27. 2.-5. 3. 2023. 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.  
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.  
Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.  
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023. 
 
Výuka plavání  
Součástí školního vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je výuka plavání pro žáky I. stupně, zahrnující 40 
výukových hodin, které musí žáci během I. stupně absolvovat. Žáci třetího ročníku, kteří jsou začátečníci, mají svých 10 
výukových lekcí po 2 výukových hodinách od 5. 9. a žáci čtvrtého ročníku, kteří budou absolvovat pokračovací kurz, 
mají své lekce od pátku 9. 9. 
 
Lyžařský výcvik  
ZŠ Hanušovice pořádá v rámci výuky tělesné výchovy lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníků. Vzhledem k tomu, že je tento 
lyžařský výcvik zapracován do Školního vzdělávacího programu naší školy, je pro žáky 7. ročníků povinný. Žáci se ho 
mohou zúčastnit na lyžích nebo snowboardu. Pokud žák nemá lyžařské ani snowboardové vybavení a nemá možnost si 
vybavení půjčit, může se po domluvě s vyučujícím tělesné výchovy zúčastnit zimních turistických vycházek po okolí. 
Pokud se žák nemůže zúčastnit lyžařského výcviku ze zdravotních důvodů – akutní nemoc, zranění nebo dlouhodobé 
omezení pobytu v přírodě, doloží rodiče důvod neúčasti potvrzením od odborného lékaře.  
Pokud to dovolí zimní podmínky a organizace školního roku, lyžařský výcvik je pro 7. ročník pětidenní. Pro žáky 3. až 6. 
ročníku a 8. a 9. ročníku je pak podle podmínek pořádán dobrovolný zimní pobyt v přírodě s výukou lyžování.  
 
Nabídka kroužků 
V případě zájmu Vašeho dítěte o kroužek kontaktujte vedoucího kroužku, zda je kapacita kroužku volná. 

Název kroužku Vedoucí Termín Poznámka 

Recitační    V. Žídková úterý, 13.15-14.15  

Kroužek deskových her   R. Kotrašová čtvrtek 12.30-13.30 4. a 5. ročník 

Florbal   K. Köhlerová, N. Šimeková  pondělí 16.00-18.00  

Pěvecký   D. Pěničková, M. Vařeková středa 13.15-14.15  

Badmintonový – I. stup.   P. Jorda úterý 12.30-13.30  

Badmintonový – II. stup.   P. Jorda  pondělí 13.30-15.00  

Dopravní   P. Jorda Od II. Pololetí 4. ročník 

Kytarový   F. Felner úterý 13.15-14.15 Pro II. stupeň 

Střelecký    M. Havelka pátek 13.30-15.30 Pro II. stupeň 

Fotbalový – I. stup.   B. Hasoň  úterý 15.00-16.00  

Fotbalový – II. stup.   P. Kučera čtvrtek 16.00-17.00  

Tenisový   I.Rusnák pátek 15.30-17.00  

Pletení a háčkování   M. Felnerová pondělí 13.15-14.15 Pro II. stupeň 

Řemesla   B. Foberová středa 17.00 1x 14 dní  

Děti slunce – klub Salix   M. Pecho čtvrtek 12.30 hod.  

 
O dalších akcích vás budeme informovat přes stránky školy, letáky nebo ŽK. 
Více na www.zshanusovice.cz, Školní zprávy. 
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