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SLOVO ŘEDITELKY  

 

 

 

 

 

Milé žákyně a žáci prvních ročníků,  

mimořádná opatření v době pandemie COVID 19, narušila Vaši pravidelnou školní docházku. Dovoluji 

si Vás tedy po delší době přivítat opět ve školních lavicích. Během čtyř let, kdy budete studovat obor, 

který jste si vybrali, se stane škola Vaším zázemím. Bulletin, který držíte v rukou, Vám poskytne přehled 

základních informaci, které Vám usnadní orientaci ve škole. 

Jsme školou, která poskytuje všem žákům vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Naším cílem je 

připravit žáky na budoucí povolání. Vychovat osobnosti, které se budou umět rozhodnout, jakým 

směrem se bude odvíjet jejich další kariéra. Základním pilířem školy je profesionální pedagogický sbor, 

který Vám zajistí bezpečné a přátelské školní klima.  

Během studia se budete moci zapojit do mnoha projektů a aktivit školy, jako jsou např. Škola 

podporující zdraví, Edison, Světová škola. Vy, kteří máte rádi výzvy, se budete moci zapojit do 

prestižních soutěží, např. do Celostátní soutěže první pomoci, Literární soutěže aj. Součástí výuky jsou 

také projektové dny, prostřednictvím kterých rozvinete svoje znalosti a dovednosti hravou formou. 

Informace o dění ve škole získáte na webových stránkách školy, v Edookitu – informačním systému 

školy nebo na facebookových stránkách školy.  

Situace ohledně pandemie je stále nejistá, přesto pevně doufám, že nám již pravidelnou školní 

docházku nenaruší v tak výrazné formě, jak tomu bylo nedávno.  

Přeji Vám krásné začátky v naší škole. 

 

                                                                                                                                 PhDr. Zuzana Číková 

                                                                                                                                        ředitelka školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY 

Vedení školy 

přízemí – ředitelna školy – kancelář č. 21, tel. 541 247 112 

PhDr. Zuzana Číková – ředitelka školy 

 

přízemí – kancelář č. 19, tel. 541 247 125 

Mgr. Jana Váňová – zástupce ředitelky pro odborné předměty a statutární zástupce 

Mgr. Simona Valošková – zástupce ředitelky pro všeobecné vzdělávací předměty 

 

Školní poradenské pracoviště – přízemí – kab. č. 17, tel. 702 180 299 

Mgr. Bc. Jana Soudková – školní výchovný poradce 

Mgr. Hana Kašparovská – školní metodik prevence 

Mgr. Ondřej Otava – školní kariérový poradce 

 

Studijní oddělení – asistentka ředitelky                                          

Přízemí – kab. 20, tel. 541 247 119                                                     

p. Zuzana Klusáková   

Úřední hodiny: 

Denně od 11.00 – 11.30 hod. 13.30 – 15.00                                                                            

 

Knihovna – přízemí – kab. č. 27a    

Mgr. Markéta Chalupníková 

Otevírací doba: denně od 8.30 do 14.30 

 

Pokladna – přízemí – naproti vrátnice 

p. Jitka Gardoňová 

Úřední hodiny: 

Úterý 14.00 – 15.00 

Středa 10.00 – 11.00 

Pátek 7.45 – 9.00 

  

 

 

TŘÍDNÍ UČITEL  

 
 

 

E-MAIL 
 

TELEFON 
 

TŘÍDNÍ EMAIL  
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MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ  

Naše škola nemá vlastní ubytovací zařízení. Ve městě je dostatečné množství internátů, z nichž 

některé se nacházejí v dosahu školy. Viz níže.  

 
Název zařízení Adresa Kontakt 

Masarykův domov mládeže Gorkého 33/35, 602 00  
Brno-město 
Cihlářská 604/21, 602 00  
Brno-město 

tel. číslo:  
549 247 995, 607 004 456  
paní Bedřiška Tunklová 
549 247 995, 607 004 456,  
paní Helena Pešková 
http://www.masarykuvdm.cz 

Domov mládeže Evangelické 
akademie Brno 
(pouze pro dívky) 

Opletalova 6, 602 00 Brno Markéta Kleinwächterová,  
tel. +420 604 565 593,  
email:  
kleinwachterova@eabrno.cz 
https://zdravka.eabrno.cz/internat/ 

Církevní domov mládeže 
Petrinum 
(pouze pro chlapce) 

Veveří 462/15 
602 00 Brno 

vrátnice:+420 541 213 064 
http://petrinum.cz/ 

Domov mládeže při SŠ 
polytechnické Brno 

Jílová 36g, 639 00 Brno tel. číslo: 543 424 517,  
e-mail:pokorna@jilova.cz 
web: www.jilova.cz 

Domov mládeže 
 

Klášterského 4, 617 00 
Brno-Komárov 
 

tel. číslo: 732 598 866,  
e-mail: dmklast4@iol.cz 
www.dmklast4.cz 

Domov mládeže Lomená 44, 617 00 
Brno-Komárov 

mobil: 722 147 203                   
e-mail: zampachp@oupslomena.cz   
www.oupslomena.cz 

Domov mládeže při SŠ 
informatiky, poštovnictví          
a finančnictví Brno 
 

Čichnova 23, 624 00 Brno  web: www.cichnovabrno.cz 
info@cichnovabrno.cz 
tel. číslo: 541 123 184 
 

Církevní domov mládeže Svaté 
Rodiny 
 

Grohova 107/10, 602 00 
Brno 

Mgr. Martina Vaľová, ředitelka 
Jana Hudcová, hlavní vychovatelka 
549 244 192 
cirkdomov@volny.cz 
dumusvr@raz-dva.cz 

Domov mládeže při SZŠ           
a VOŠZ 

Lipová 16, 602 00 
Brno-Pisárky 

Ing. Hana Hamšíková 
+420 543 421 549 
hana.hamsikova@szslipova.cz  
https://www.szsmerh.cz/domov-
mladeze 

 
 

 

mailto:kleinwachterova@eabrno.cz
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ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ  

Pokud budete mít jakýkoliv problém, máte možnost obrátit se na pracovníky školního 

poradenského pracoviště, které je umístěno v přízemí, kab. č. 17. Na tomto pracovišti je několik 

odborníků a každý se specializuje na jinou oblast. 

Školní výchovný poradce s Vámi bude spolupracovat především při nastavování podpůrného 

opatření. Pokud jste měli nastavené podpůrné opatření na základní škole a rádi byste měli podobně 

nastavené podmínky, je třeba, aby Vám Pedagogicko-psychologická poradna (dále PPP) 

vypracovala posudek, který bude platný pro studium na střední škole. Tento posudek nám nosit 

nemusíte, PPP ho automaticky posílá škole přes datovou schránku. Školní výchovný poradce Vám 

dle nastaveného uzpůsobení vypracuje tzv. informovaný souhlas a seznámí s ním jak Vás, tak 

vyučující. Ovšem než půjdete na vyšetření do PPP, je třeba, abyste si na webových stránkách školy 

stáhli tzv. školní dotazník, u kterého vyplníte hlavičku a obejdete vyučující, aby Vám ho doplnili, 

týká se to zejména vyučujících českého jazyka, cizího jazyka, matematiky a třídního učitele. Poté ho 

přinesete k doplnění školnímu výchovnému poradci. Vyplněný dotazník předáte pracovníkovi PPP.  

Na školního metodika prevence, který zajišťuje třídám preventivní programy různého 

charakteru, se můžete konkrétně obrátit při podezření např. na šikanu, krádeže a jiné závažné 

přestupky se kterými se ve škole setkáte. 

Vzhledem k tomu, že přestup na střední školu je náročný a Vy se můžete dostat do situace, kdy 

si nemusíte být jisti správnou volbou oboru, tak v  tom případě se můžete obrátit na školního 

kariérového poradce, který s Vámi situaci probere, pomůže Vám zjistit a najít motivaci pro zvolený 

obor nebo ev. jiné řešení. 

KLUBOVNA 

 V přízemí, naproti školnímu bufetu, je umístěna klubovna. V této místnosti najdete nástěnku 

školního parlamentu, automat na kávu a potravinový automat. Klubovna je také vybavena stolky 

s posezením a mikrovlnou troubou k ohřevu potravin. 

ŠKOLNÍ ZAHRADA 

   V loňském školním roce vybudovali naši pedagogové z dotací Jihomoravského kraje zázemí na 

školní zahradě, které mohou využívat žáci ve školním roce a v případě příznivého počasí  

o přestávkách, v době volna mezi vyučovacími hodinami. Toto zázemí je vytvořeno v rohu zahrady 

a tvoří jej systém stolů a laviček k posezení.  
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ŠKOLNÍ PARLAMENT 

Žáci mají možnost zapojit se do dění školy, a to prostřednictvím školního parlamentu. Školní 

parlament pod tímto názvem funguje ve škole od r. 2018. Školní parlament tvoří zástupci 

z jednotlivých tříd. Zástupce do školního parlamentu se volí vždy na začátku školního roku. Pokud 

máte o tuto funkci zájem, obraťte se na svého třídního učitele nebo koordinátory školního 

parlamentu. Zástupci školního parlamentu se setkávají v pravidelných intervalech, vždy jednou 

měsíčně. Na pravidelných schůzích, kterých se zúčastní p. ředitelka a koordinátoři, se řeší návrhy 

z pohledu žáků na zlepšení chodu školy. Koordinátory z řad pedagogů ve školním roce 2020/2021 

jsou Ing. Bc. Kristina Hartmanová a Mgr. Veronika Bartošková. 

STRAVOVÁNÍ 

Škola nemá vlastní školní jídelnu. Na obědy můžete chodit do školní jídelny na Grohovu (Církevní 

střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 14/16, 602 00 Brno-střed) nebo Gorkého (Domov 

mládeže a Školní jídelna, Brno, Gorkého 33/35), obě jídelny se nachází ve vzdálenosti cca 10 minut 

od školy. Ceny jsou pro žáky více než příznivé. V ceně oběda je polévka, hlavní jídlo a příloha za  

34 Kč ve školní jídelně na Grohové nebo 29 Kč na Gorkého. Výhodou je možnost objednávat si jídlo 

přes internet, prostřednictvím webových stránek www.strava.cz. 

KNIHOVNA 
V přízemí školy, místnost č. 27a (prakticky hned vedle vchodových dveří), je umístěna knihovna. 

Je zpřístupněna všem žákům školy bez poplatku. Otevírací doba je denně od 8.30 do 14.30. 

V knihovně si lze zapůjčit učebnice, knihy, časopisy. Výpůjční doba se liší dle literatury. Učebnice se 

zapůjčují na celý školní rok, ostatní odborná literatura na měsíc a beletrie na 3 týdny. Knihovna je 

také ideálním prostorem k samostudiu (současně max. pro šest žáků) a je vybavena dvěma 

notebooky, které mají žáci kdykoliv v půjčovní době k dispozici. Žáci se mohou připojit na internet 

nebo využít možnost tisku různých materiálů. Tisk i kopírování jsou v knihovně za poplatek. Za  

50 Kč obdrží žák na pokladně (naproti vrátnici) kartičku, na které se zaznamenává veškerý tisk.  

1 strana je za 1 Kč. V prostorách knihovny je zakázáno jíst a pít a její uživatelé by měli navštěvovat 

knihovnu řádně přezuti.  

V knihovně mj. získáte potvrzení o studiu a potvrzení pro zákonné zástupce, týkající se 

slev na daních nebo potvrzení sociálních dávek aj. 

STŘEDOŠKOLSKÝ KLUB PŘI SZŠ BRNO, JASELSKÁ 

Středoškolský klub (SK) při SZŠ Brno, Jaselská, příspěvkové organizaci, působí ve škole od r. 

1990. Vedoucím Středoškolského klubu ASK je Mgr. Romana Hanušová, přízemí, kab. 24. Účetnictví 

klubu vede Mgr. Soňa Pazourková, 1. patro, kab. 45. Mezi hlavní činnosti patří nabídka a zajištění 

různých 

http://www.strava.cz/
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volnočasových aktivit pro žáky ve formě kroužků. Žáci jsou s nabídkou kroužků seznámeni v měsíci 

září na tzv. burze kroužků. Zde si vybírají svoji zájmovou oblast, ve které by se chtěli rozvíjet. 

Jednotlivé kroužky pak zahajují svou činnost od měsíce října. Středoškolský klub také zajišťuje 

výjezdy jednotlivých tříd (výlety) a zaštiťuje akce pořádané školou. Vše o činnosti klubu se můžete 

dozvědět prostřednictvím svých třídních učitelů nebo na nástěnce SK v prvním mezipatře  

u hlavního schodiště. Poplatek za členství je 150,- za školní rok. 

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ ŠKOLY (SRPD) 

Jde o samostatný právní subjekt, jehož členy jsou zástupci z řad rodičů žáků jednotlivých tříd. 

Tito zástupci mají možnost aktivně se podílet na přípravách různých sportovních a kulturních akcí 

i projektů školy. Přidělují také konkrétní finanční podporu na akce školy, vybavení učeben  

a jednotlivé pomůcky. O činnosti SRPD se ostatní rodiče dozvídají na třídních schůzkách nebo 

prostřednictvím webových stránek školy, kde na záložce Spolky – SRPD zadají heslo. Finanční 

podporu získává škola díky členskému příspěvku, který je pro všechny žáky školy povinný. Výše 

příspěvku je 1 000 Kč na školní rok. Sourozenci platí jeden členský příspěvek. Platbu lze výjimečně 

rozložit do dvou splátek, za každé pololetí 500 Kč. Platba musí být provedena do října. Pokud je 

rozložena na splátky, druhá platba musí být zaplacena do konce února daného školního roku. Platbu 

je nejlépe provádět bezhotovostně. Žáci přinesou svému třídnímu učiteli potvrzení o provedené 

platbě. 
 

Číslo účtu SRPD: 4200266776/6800  
Složení variabilního symbolu: 
Příklad: 3A datum narození žáka 

              31 23 05 1995 
 

 
ročník třída den měsíc narození rok narození 

EDOOKIT 

Na naší škole máme pro žáky a pedagogy zavedený systém Edookit. Jde o informační systém, 

který obsahuje jak elektronickou třídní knihu, tak evidenci klasifikace, rozvrh hodin, zprávy pro 

zákonné zástupce aj. Přístupové údaje budou žákům a zákonným zástupcům zaslány na jejich e-

mailové adresy na začátku školního roku. Do systému je třeba se přihlásit  

a nastavit si heslo. Systém můžete využít ke sledování klasifikace, poznámek, výchovných opatření, 

rozvrhu, změn rozvrhu, akcí ve škole, vkládání omluvenek, ke komunikaci s jednotlivými 

vyučujícími aj. Vaši fotografii Vám do systému nahraje pedagog školy, poté, co Vás vyfotí, viz. ISIC 

karta. 

Určení čísla třídy 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
E 5 
S 6 
L 7 
V 8 
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UČEBNICE 

Seznam učebnic pro daný školní rok je uveden na webových stránkách školy – dokumenty pro 

žáky – seznam učebnic. Žáci jsou povinni mít předepsanou učebnici ve vyučování. Učebnice 

z nakladatelství Grada budou nakoupeny ve škole hromadně s 20% slevou. Termín nákupu bude 

upřesněn. Veškeré informace k nákupu učebnic získáte prostřednictvím třídního učitele na začátku 

školního roku. Vzhledem k tomu, že učebnice se průběžně aktualizují, doporučujeme, abyste si 

žádné učebnice zatím nekupovali a počkali na začátek školního roku. Dozvíte se, které učebnice 

budete do výuky potřebovat. Nakoupit si je budete moct na „Burze učebnic“, která se bude konat 

dne 7. 9. 2020 (pondělí) v prostorách školy. Co neseženete na burze, a bude z nakladatelství 

Grady, tak to si budete moci prostřednictvím třídního učitele se slevou objednat. Povinnost mít 

učebnici ve výuce je zpravidla od 3. týdne v září a do té doby, budete už mít jistě všechny učebnice 

nakoupené. 

ISIC KARTA 

Naše škola je zapojena do projektu ISIC karta školám. ISIC (International Student Identity Card) 

slouží tedy jako identifikační doklad žáka studujícího na naší škole, je také mezinárodně 

akceptovaný. Školní průkazy ISIC jsou pro žáky velmi výhodné, umožňují využití v širokém spektru 

mimoškolních aktivit, ve veřejné dopravě, při nákupech a při cestování po ČR  

i v zahraničí. Průkazy ISIC jsou navíc opatřeny čipem. Tato karta tedy slouží také, jako elektronická 

karta k zajištění vstupu do školy, k evidenci docházky a lze ji také využít jako čipovou kartu do 

jídelny. ISIC vydaný školou, zůstane žákovi po celou dobu studia, platnost je 16 měsíců. Prvotní 

pořízení (tzn. na první rok) průkazu stojí 290 Kč. Hradí si žák. Způsob úhrady bude upřesněn na 

začátku školního roku. Cena prodloužení v dalších letech je 180 Kč. Prodloužení zajišťuje škola, 

z peněz SRPD se zakoupí známka prodlužující platnost. K získání ISIC karty budete potřebovat 

fotografii. Na začátku září Vás vyfotí Mgr. Vašicová (pedagog školy), která Vaši fotografii 

elektronicky nahraje také do školního systému Edookit. 

KLÍČE OD BOTNÍKŮ 

Žáci na začátku školního roku obdrží klíče od botníku. Botníky jsou umístěny v suterénu školy. 

Botníky slouží k odkládání obuvi. Ostatní věci si můžete ukládat do skříní, které Vám budou 

vymezeny ve Vašich kmenových třídách. Klíče jsou označeny číslem. Číslo si poznamenejte, abyste 

jej mohli nahlásit, pokud dojde ke ztrátě. Školník má u sebe univerzální klíč. Pokud klíče 

zapomenete nebo ztratíte, může Vám být otevřen botník tímto náhradním klíčem. Pořízení nového 

klíče je za poplatek 70 Kč. 
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NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU PŘEDÁVÁ ŽÁK SVÉMU TŘÍDNÍMU UČITELI 

 kopii vysvědčení 9. třídy, 

 vyplněný statistický list – údaje v něm uvedené slouží k zápisu do matriky, 

 příspěvek do SK – 150 Kč, 

 potvrzení o zaplacení příspěvku SRPD 1 000 Kč. 

 ISIC karta 290,-Kč (způsob úhrady bude upřesněn) 

Veškeré poplatky vychází z aktuální směrnice školy a aktuální nákupní ceny. Výše poplatků se mohou 

během studia měnit. 

PŘIPRAVUJEME: 
 
PRVNÍ INFORMAČNÍ SCHŮZKA 

První informační schůzka pro zákonné zástupce přijatých žáků do prvního ročníku je plánovaná 

na poslední týden v srpnu. Prosím sledujte webové stránky školy, aktuality, kde bude včas  

a s dostatečným předstihem zveřejněno přesné datum a čas. 

ADAPTAČNÍ POBYT 
Již na začátku školního roku je pro žáky prvních ročníků připravený třídenní adaptační pobyt. 

Umožní žákům 1. ročníků lépe poznat nové spolužáky, dozvědět se o sobě něco nového a zažít také 

pořádné dobrodružství prostřednictvím různých her a aktivit, které připravujeme. 
 

Všechny informace předá třídní učitel, ale pro jistotu: 

Třída  Termín Místo pobytu 
1A, 1B, 1S 2. 9. –  4. 9. 2020 Rekreační středisko Křižanov 
1C, 1D, 1L 8. 9. – 10. 9. 2020 Resort Baldovec 

 

Adaptačních pobytů se zúčastní třídní učitelé daných tříd a pedagogický dohled. 
 
Na e-mailovou adresu, kterou jste nám zadali, Vám přijdou pokyny k adaptačnímu pobytu. Prosíme 
o dodržení termínu platby. 

LYŽAŘSKÝ KURZ 

Lyžařský kurz je určen žákům ze všech ročníků, přednost mají žáci 1. ročníků. Kurz bude 

pětidenní, organizují ho vyučující tělesné výchovy. Lyžařský kurz se bude konat od 6. 3. 2021 

(sobota) do 12. 3. 2021 (pátek). Místo pobytu Žacléř, penzion Zelený Mlýn. Kurz bude zaměřen na 

výuku lyžování.  Předběžně cena lyžařského výjezdu by měla být od 4500,-Kč/osobu/pobyt. V ceně 

bude zahrnut i skipas. Zájemci se mohou obracet na Mgr. Horynovou, předsedkyní metodického 

sdružení pro tělesnou výchovu, suterén, kab. 2. 
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VÝJEZD DO ANGLIE 
Po vyhodnocení bezpečnostní situace a zdravotních rizik bude ev. pro žáky ze všech ročníků 

zorganizován vyučujícími anglického jazyka, III. patro, kab. č. 64, studijní poznávací výjezd do 

Anglie. Stravu a ubytování po celou dobu pobytu poskytují hostitelské rodiny. Pokud tedy vše dobře 

dopadne, budou mít žáci jedinečnou příležitost popovídat si anglicky s rodilými mluvčími a poznat 

život, stravování a zvyky Velké Británie.  

DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY 
 Školní kola soutěží (např. anglický jazyk, literární soutěž, první pomoc). 

 Celostátní konference (ošetřovatelství, první pomoci, psychologie). 

 Celostátní soutěž první pomoci. 

 IQ Mensa test (pro zájemce II. pol. školního roku) 

 Projekty – Světová škola (téma z oblasti globální problematiky, koordinátor Mgr. Iva   

Lambova) 

                  Erasmus + (koordinátor Mgr. Hana Kašparovská) 

                  Vyslanci do škol (koordinátor Mgr. Vanda Mrkosová) 

                  Škola podporující zdraví (koordinátor Mgr. Zuzana Bittnerová) 

                  Šablony II – Vzděláváme se společně II 

                  Centrum odborného vzdělávání (podána žádost o projekt) 

                  Projekt Edison (v letošním školním roce, vzhledem k celosvětové mimořádné         

                  situaci,  se  projekt Edison neuskuteční) 

ŠKOLSKÁ RADA 
Na naší škole funguje již několikátý školní rok školská rada, která má 9 členů. Členy tvoří tři 

zástupci z řad pedagogů, tři zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků nebo a žáci zletilí  

a tři zástupci z řad zřizovatele. Funkční období člena rady je tři roky. Schází se min. 2× do roka. 

Školská rada se podílí na správě školy. Z  konkrétních činností je to např. schvalování školního řádu, 

výroční zprávy, kontrola investic při stavebních úpravách školy aj. Pokud se chcete zapojit do dění 

školy nebo Vás zajímá činnost školské rady, obraťte se se svými dotazy na předsedu školské rady 

Ing. Grepla, přízemí, učebna 29 nebo kabinet č. 45. 

ŠKOLNÍ ČASOPIS „JASELSKÝ KURÝR“ 
Naše škola vydává také školní časopis „Jaselský kurýr“. Poslední cenou, kterou náš časopis 

vyhrál, je deváté místo v celostátní soutěži „Školní časopis roku 2019“. Jde o měsíčník. Jednotlivá 

čísla jsou dostupná na webových stránkách školy https://www.szs-jaselska.cz/studium/casopis-

jaselsky-kuryr/. Časopis informuje o dění ve škole. Obsahuje také příspěvky žáků. Pokud se chcete 

také zapojit do tvorby časopisu, máte nápady, jak náš měsíčník vylepšit, obraťte se na šéfredaktora 

časopisu Mgr. Mikynu, suterén, kab. č. 2.  

https://www.szs-jaselska.cz/studium/casopis-jaselsky-kuryr/
https://www.szs-jaselska.cz/studium/casopis-jaselsky-kuryr/
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INFORMACE O ŠKOLE 

 Webové stránky: www.szs-jaselska.cz 

            Na webových stránkách najdete také dokumenty ke stažení, vzory žádostí, digitální    

            učební materiály aj. 

 Edookit 

 Elektronická tabule ve vestibulu školy 

 Pedagogický sbor, nástěnka v přízemí školy  

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU ANEB DŮLEŽITÁ DATA 
Začátek školního vyučování 1. září 2020 (úterý) 

Podzimní prázdniny  29. října a 30. října 2020 (čtvrtek a pátek) 
 

Státní svátek  28. září 2020 (pondělí), 28. října 2020 (středa), 17. listopadu 2020 (úterý), 
2. dubna 2021 (pátek), 5. dubna 2021 (pondělí),  
1. a 8. května 2020 (sobota)  

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli  
3. ledna 2021, vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021 

Konec prvního pololetí  28. ledna 2021 (čtvrtek)  

Jednodenní pololetní prázdniny 29. ledna 2021 (pátek)  

Jarní prázdniny od 22. února 2021 do 28. února 2021  

Velikonoční prázdniny 1. dubna 2021 (čtvrtek)  

Konec druhého pololetí  30. června 2021 (středa)   

Hlavní prázdniny od 1. července 2021 (čtvrtek) do 31. srpna 2021 (úterý) 

Plánované schůzky pedagogické rady 25. srpna 2020, 12. listopadu 2020, 26. ledna 2021, 
15. dubna 2021, 24. června 2021 

Hovorové hodiny nebo třídní schůzky 
budou od 16.00 do 17.30 hodin 

10. září 2020, 12. listopadu 2020, 14. ledna 2021, 
15. dubna 2021, 10. června 2021 

Školní ples 19. 2. 2021 (pátek) Babylon Kounicova 

Den otevřených dveří na SZŠ Brno, 
Jaselská, p.o. 

8. prosince 2020, 19. ledna 2021 

Projektové dny ve školním 
roce  2020/2021 

září 2020 Adaptační dny, 
19. listopadu 2020 Nekuřácký den, 
21. prosince 2020 Den Zdraví, 
7. června a 8. června 2021 XXV. ročník Celostátní soutěže první pomoci, 
28. června 2021 Environmentální den 

Burza učebnic 7. 9. 2020 (pondělí) 

http://www.szs-jaselska.cz/


 

MÍSTO PRO ZÁPIS OSTATNÍCH INFORMACÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vytvořila: Mgr. Bc. Jana Soudková 
Grafická úprava: Mgr. Jaroslav Mikyna 
Chceme, aby náš bulletin byl pro žáky 1. ročníků přínosem, pokud Vám některé informace chyběli, dejte nám vědět 
prostřednictvím Vašeho třídního učitele nebo napište e-mail na jsoudkova@szs-jaselska.cz. 
Děkujeme. 


