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VÍTEJTE V NAŠÍ ŠKOLE 
 

Vážení rodiče, 

níže naleznete několik informací o naší škole a důležité kontakty na vedení školy. Doufáme, že se Vám 

a Vašim dětem bude na naší škole líbit. 

Veškeré informace naleznete také na web. stránkách: www.1-zsbenatky.cz 

 

Vedení školy 

Mgr. Radek Dostál (ředitel školy) – 326 316 319 / 601 571 131, radek.dostal@1-zsbenatky.cz 

Mgr. Zuzana Sovová (zástupkyně pro 1.stupeň) –326 316 319, zuzana.sovova@1-zsbenatky.cz 

Mgr. Václav Burkovec (zástupce pro 2. stupeň) – 326 316 319,  burkovecv@1-zsbenatky.cz 

 

Školní psycholog 

Mgr. Blanka Zemanová – 326 316 319 (přepojení ze sekretariátu), 777 878 459 (středa, čtvrtek) 

psycholog@1-zsbenatky.cz 

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Vedoucí: Šárka Hlaváčová  - tel. 602 628 891 

Přihlášení stravy: v kanceláři školní jídelny (viz mapa).V době od 7.00 do 14.00 hodin po předchozí 

domluvě. S sebou vyplněnou přihlášku ke stravování a 115 Kč (čip). 

Při onemocnění dítěte si rodiče odhlašují obědy sami ve školní jídelně. 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA (dále jen ŠD) 

Vedoucí ŠD: Jana Černá – 724 120 717 / jana.cerna@1-zsbenatky.cz 

 

ŠD je v provozu od 6.30 hod. do 7.40 hod. (ranní ŠD v hlavní budově družiny) a od 11.35 do 16.30 hod. 

v určeném oddělení. Poplatek za ŠD činí 150,- Kč/měs. (složenkou, bankovním převodem nebo 

v sekretariátu školy) – v září 600,- Kč a v lednu 900,- Kč. Není-li poplatek hrazen, dítě je ze ŠD 

vyloučeno. 

 

Do ŠD si dítě přinese věci na převlékání, tzn. tepláky, bundu, tričko (stačí staré). Věci je nutné podepsat. 

Ze ŠD odcházejí děti v doprovodu rodičů nebo samy. Nutno uvést do zápisního lístku včetně hodiny 

odchodu. Děti mohou být pouštěny do různých kroužků. S ohledem na plynulost činnosti ŠD si mohou 

rodiče vyzvedávat děti po obědě od 12.30 do 13.00 hod. Dále pak až od 14.00 hod. V naléhavých 

případech bude možné dítě vyzvednout i mimo stanovenou dobu. Čas odchodu je však nutno předem 

oznámit vychovatelce ŠD. 

Jméno a tel. spojení na vychovatelku ŠD dostanou žáci na začátku školního roku do žákovské knížky. 

 

 

 
 

 

Oddělení školních družin 

Hlavní budova školní družiny – oddělení č. 2,3,4 

Plajch – oddělení č.1 

Hlavní budova školy – oddělení č. 5 (učebna č.2), oddělení č.6 (učebna č.1) 

                                   

 


