
 

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace 
  _______________________________________________________________________________________________  

IČO: 62 157 094                                    PSČ: 602 00 

e-mail: zsstankova@volny.cz                                                      tel.: 541 422 022 

www.zsstankova.eu                                       tel.:/fax: 541 219 992 

 
Třídní učitelé: I. A – Mgr. Martina Svatoňová, I. B – Mgr. Michaela Poláková       
    

Organizace zahájení školního roku 2021/2022 – ve středu 1. září 2021 v 8.00 hod.  

 

První den – jedna vyučovací hodina do 8.45 hod. Rodiče mohou jít v první hodině s dětmi do třídy.  

Ve čtvrtek 2. 9. dvě vyučovací hodiny do 9.40 hod., v pátek 3. 9. tři vyučovací hodiny do 10.45 hod. 

Od pondělí 6. 9. čtyři vyučovací hodiny do 11.40 hod. 

Výuka 20 hodin týdně podle školního vzdělávacího programu Škola bez hranic. 
 

Nepovinný předmět Výuka českého jazyka pro žáky-cizince poskytujeme 1–3 hodiny týdně zdarma. 
 

V 1. a 2. roč. nabízíme nepovinnou výuku anglického jazyka 2 hodiny týdně, od 3. roč. je výuka prvního cizího 

jazyka povinná (angličtina), druhý cizí jazyk (němčina nebo ruština) bude dětem nabídnut dle zájmu 

v 8. ročníku. 
 

Dále nabízíme: anglický a německý jazyk, street dance, vaření, kroužek divadelní a dramatický, taneční 

a pohybový, vědecký, plavání, dyslektický kroužek.     

Olympiády, soutěže, kulturní akce, sportovní akce, výlety, školy v přírodě, noc ve škole.  
 

Zápis do školní družiny proběhne v pondělí 30. 8. a v úterý 31. 8. 2021 od 15.00 – 17.00 hod. 

Provoz školní družiny v pracovní dny od 6.30 – 16.30 hod. 

Měsíční poplatek za pobyt v družině 200,- Kč (na zakoupení potřeb pro děti). 
 

Žáci 1. ročníku dostanou od školy školní vybavení: 

Balíček v hodnotě 200,- Kč: pero Tornádo, 2 tužky č. 2, ořezávátko, stíratelná tabulka na psaní a 2 popisovače, 

vodové barvy – 12 barev, lepidlo, nůžky s kulatými hroty, plastelína – 10 barev, pastelky – 12 barev, fixy – 12 

ks, sada školních číslic – čísla a tečky pro výuku matematiky, sada školních písmen, reflexní páska.   
 

 

Rodiče připraví dětem do začátku školního roku tyto potřeby a pomůcky (vše podepsané):   
 

- aktovka, pouzdro (podepsané), 

- přezůvky se světlou podrážkou, klíčenka na krk (popruh), 

- desky na písmena, 

- desky na sešity – velké i malé, pevné (A4 a A5), 

- vybavení pouzdra: obyčejné tužky č. 2 (2 ks), ořezávátko, guma, krátké pravítko, lepicí tyčinka, pastelky 

12 ks (např. Herlitz Trilino, trojboké silné Koh-i-noor, Maped apod.), 

- potřeby do výtvarné výchovy: kufřík na pomůcky, stabilní nádoba na vodu, igelit na pokrytí pracovního 

místa na lavici, temperové barvy, vodové barvy, alespoň 5 štětců různých velikostí (kulaté i ploché), 

voskovky – alespoň 12 barev, lepidlo tyčinkové, plastová paleta, pracovní oděv – starší volné triko, hadřík, 

- potřeby do tělesné výchovy: textilní pytlík na cvičební úbor – tepláky a tričko, cvičky nebo tenisky s bílou 

podrážkou (vhodnější suchý zip) do tělocvičny, ponožky, 

- další pomůcky a potřeby: 2 krabice papírových kapesníků, 1 role papírových utěrek.  
 

Na počátku školního roku:   
 

- třídní fond: 700,- Kč (sešity, výkresy, kulturní a ostatní akce), 

- průhledné obaly na sešity a knihy – pevné, průhledné, bez obrázků, většina bude ve velikosti A5 nebo A4 

(stačí, až dostanou učebnice a sešity). 

 

 

 

 

http://www.zsstankova.eu/


Organizace školního roku 2021/2022: 

Podzimní prázdniny středa  27. 10. 2021 –    pátek   29. 10. 2021 

Vánoční prázdniny čtvrtek  23. 12. 2021  –    neděle   2. 1. 2022 

Pololetní prázdniny pátek      4. 2. 2022 

Jarní prázdniny pondělí      7. 3. 2022  –    neděle 13. 3. 2022 (Brno-město, Brno-venkov) 

Velikonoční prázdniny čtvrtek   14. 4. 2022  –    pátek   15. 4. 2022 (ostatní svátek) 

Hlavní prázdniny čtvrtek      1. 7. 2022  –    středa   31. 8. 2022 
 

Kontakty  

 

Informace o stravování   
 

Pro registraci strávníků a objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů: 
 

Registrace: Ke stravování se lze přihlásit v kanceláři školní jídelny ZŠ Herčíkova 19, provozní hodiny 

kanceláře naleznete na www.zshercikova.cz a na webových stránkách naší školy www.zsstankova.eu. 

Při registraci obdržíte údaje potřebné k přihlášení do objednávkové aplikace na internetu, tedy číslo zařízení 

(jídelny), Vaše přístupové jméno (uživatel) a heslo. Dále si zde zakoupíte bezkontaktní čip (cena 115,- Kč), 

který děti potřebují k vyzvednutí oběda v naší jídelně. Tato přihláška pro objednávání internetem bude 

aktivována do 24 hodin od zadání do systému. 

Postup při objednávání stravy na internetu: 

Od následujícího dne po registraci lze stravu objednávat na internetové adrese www.strava.cz . 

V sekci Přihlášení vyplňte a potvrďte Výběr jídelny (0279), vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo. 

Nyní jste přihlášeni do systému. 

Pro objednávání stravy vyberte sekci Objednávky, v zobrazeném menu zvolte oběd 1 / oběd 2 ve dnech, 

kdy oběd požadujete, případně proveďte odhlášky či změny již objednaných obědů, a nakonec vše potvrdíte 

položkou Odeslat. 

Ze systému se odhlásíte přes položku Odhlásit se. 

Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz a na www.zshercikova.cz v sekci Jídelna. 

Aktualizace údajů na internetu se provádí denně v pracovní dny ve 12.00 hodin a veškeré objednávky či změny 

je nutné provést on-line nejpozději den předem do 10.00 hod. nebo telefonicky do 12.00 hod. 

Cena oběda: 29,- Kč (děti do 7 let), 30,- Kč (7–10 let), 32,- Kč (11–14 let). 

Úhrada: Stravné se hradí předem, nejpozději 20. dne měsíce, výhradně bankovním převodem na účet 

ZŠ Herčíkova 19 (č. ú. 1027831896/6100) pod přiděleným variabilním symbolem, který strávník obdrží při 

přihlášení, a s uvedením jména strávníka. Stravné na měsíc září bude možno zaplatit v hotovosti. 

Nebude-li možné platbu přiřadit strávníkovi, bude částka odeslána zpět na účet, ze kterého přišla. 
 

Ke školnímu stravování můžete přihlásit Vaše dítě v termínu:  

26. 8. – 27. 8. 2021  11.00 – 16.00 hod. 

30. 8. 2021     8.00 – 12.00 hod. 

31. 8. 2021     8.00 – 12.00 hod. 

Je třeba přinést vyplněnou přihlášku ke stravování, která je ke stažení na webových stránkách školy 

www.zshercikova.cz. Pokladna školního stravování se nachází v prostorách školní jídelny ZŠ Herčíkova 19.  

 

Kontakt: Jolana Kupsová, vedoucí školní jídelny, ZŠ Herčíkova 19 

      tel: 541 212 754 

      e-mail: kupsova@zshercikova.cz           

 

V Brně dne 15. 6. 2021       Mgr. Jana Hlaváčková v. r. 

                            ředitelka školy  

ředitelka školy   Mgr. Jana Hlaváčková 541 219 992 / 541 422 022 zsstankova@volny.cz 

zástupkyně ředitelky Mgr. Jitka Zábranská 533 433 402 / 541 422 023 zabranska@zsstankova.eu 

třídní učitelka I. A Mgr. Martina Svatoňová 541 422 028 svatonova@zsstankova.eu 

třídní učitelka I. B Mgr. Michaela Poláková    541 422 028 polakova@zsstankova.eu 

ved. vychovatelka ŠD Kateřina Musilová 731 441 884 / 533 433 977 musilova@zsstankova.eu 

zást. řed. pro ekonom. Ing. Ivana Lančaričová 541 422 021 zs.stankova@volny.cz 

administr. pracovnice Bc. Markéta Novosádová, MSc 541 422 034 novosadova@zsstankova.eu 
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