Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK,
Fingerova 2186, 158 00 Praha 5 – Stodůlky
INFORMAČNÍ LIST PRO 2. STUPEŇ
školní rok 2021 – 2022
Ředitelka školy:
PaedDr. Zuzana MAJSTROVÁ zuzana.majstrova@fzs-chlupa.cz tel.: 235 51 31 17
Zástupkyně ředitelky pro 1. st :
Mgr. Kristýna Krečová kristyna.krecova@fzs-chlupa.cz tel.: 235 51 73 27
Zástupkyně ředitelky 2. stupeň :
Mgr. Bc. Andrea KROFTOVÁ andrea.kroftova@fzs-chlupa.cz tel.: 235 51 73 27
Sekretariát školy: Ing. Kateřina Maroušková Lejdarová tel.: 235 51 73 27 sekretariat@fzs-chlupa.cz
Výchovná poradkyně pro 2. stupeň (výchovné a vzdělávací problémy žáků na 2. st, přijímací řízení na
šestiletá gymnázia, přijímací řízení na střední školy po 9. roč., kariérové poradenství):
Mgr. Bc. Andrea KROFTOVÁ
Školní metodik prevence (šikana, kouření, drogy…): Mgr. Jolana KOHOUTOVÁ
Školní psycholog : Mgr. Jarmila FOLTÝNOVÁ, Mgr. Martina HANUŠOVÁ
Školní speciální pedagog: Mgr. Radmila POKORNÁ
Koordinátor ICT (EŽK - elektronická žák. knížka, přístupy do Office 365…): Jan HELIKAR
Ke komunikaci se školou používejte primárně systém KOMENS v elektronické žákovské knížce
(Bakaláři).
Třídní učitelé 2. stupně a umístění kmenových učeben (změna umístění):
6. A Mgr. Lucie KRÁČMAROVÁ (1. patro Z)
6. B Mgr. Lucie KŘÍŽOVÁ (v době omezení pohybu po škole 1. patro M, jinak VV 1.patro Z)
6. C Mgr. Irina SHEVKUNOVÁ (Fyzika 1. p Ž)
6. D Mgr. Anna HALAMOVÁ (2. patro, nová chodba)
7. A Anežka CHLUMOVÁ (1. patro Z)
7. B Mgr. Hana PEVNÁ (2. patro nová chodba)
7. C Mgr. Bc. Pavel VÍT (2. patro Ž)
8. A PaedDr. Ivan PETR (1. patro Ž)
8. B Mgr. et Mgr. Kateřina DAVIDOVÁ (přízemí Z)
8. C Mgr. Sabina PEJSAROVÁ ( v době omezeného pohybu po škole Přírodopis 1. p Z jinak Chemie 2.
patro Ž)
9. A Mgr. Margita BALHAROVÁ (2. patro Ž)
9. B Mgr. Petra RAJTROVÁ (2. patro Ž )
9. C Mgr. Alena MATUROVÁ (2. patro, nová chodba)
(1.p = 1.patro M = modrá chodba, Ž = žlutá chodba, Z = zelená chodba, O = oranžová chodba)
Školní jídelna:
vedoucí: Renata BEZDĚKOVSKÁ
tel. : 235 51 73 26
K přihlašování a odhlašování obědů používejte primárně www.strava.cz (návod najdetena webu
https://www.fzs-chlupa.cz/jidelna/aktuality , v případě nutnosti lze odhlásit oběd také telefonicky na čísle

235 51 73 26 nebo emailem jidelna.chlupova@seznam.cz. Oběd musí být odhlášen do 8,00 hodin
příslušného dne.
Příchod a odchod žáků z budovy školy:
Příchod žáků je od 7,40 do 7,55 hodin pokud není stanoveno z epidemiologických důvodů jinak.
K příchodu a odchodu používají žáci kartu. V průběhu vyučování může žák opustit školu pouze na
písemnou žádost rodičů = propustka (lze vyzvednout v recepci nebo stáhnout na webu školy – viz další
bod). V případě indispozice žáka si jej rodiče po telefonickém upozornění musí osobně vyzvednout,
žáka nelze pustit bez doprovodu domů. Žáci, kterým skončilo vyučování, popřípadě se naobědvali, musí
opustit školu. Není možné, aby se zdržovali v šatnách či dokonce po chodbách školy, kde nemůžeme zajistit
jejich bezpečnost.
Jedinými prostorami, kde mohou žáci trávit čas polední přestávky, popřípadě čekat na kroužek, jsou
knihovna/školní klub (ŠK). Ve školním klubu i knihovně je zajištěn dohled dospělého, ale aktivity nejsou
organizované. Klub je určen k relaxaci podle výběru. K vypracovávání dom. úkolů, popřípadě dalšímu
studiu je určena studovna (část školní knihovny), k práci na počítačích je vyhrazena část knihovny
s počítači. Do všech ostatních prostor není v době mimo vyučování a v době polední přestávky žákům
vstup dovolen. Pokud bude chtít vaše dítě knihovnu/ školní klub využívat, musí při první návštěva přinést
souhlas zákonných zástupců (knihovna) a přihlášku (ŠK).
Omlouvání nepřítomnosti žáka:
Žáka omlouvá zák. zástupce nejlépe hned první den nepřítomnosti (nejpozději však do 72 hodin) na
telefonním čísle 235 51 73 27 nebo prostřednictvím Komens. Po návratu žáka do školy se omlouvá
písemnou omluvou v žákovské knížce.
Na 1 – 2 dny uvolňuje žáka třídní učitel. Na více dní uvolňuje žáka ředitelka školy na základě
písemné žádosti rodičů, kterou lze podat v systému KOMENS. Po schválení třídním učitelem žádost
vyřizuje ředitelka školy.
Další aktuální organizační informace v průběhu roku na nástěnce v KOMENS, popřípadě je Vám
doručena zpráva KOMENS. Aktuality včetně aktuálně platných epidemiologických opatření lze také
najít na webových stránkách školy www.fzs-chlupa.cz v sekci Zpravodaj pro rodiče a v sekci Vaší
třídy.
Termíny prázdnin a hlavních akcí:
Podzimní prázdniny: st 27. 10. – pá 29. 10. 2021 (čt 28.10. stát. sv.)
Vánoční prázdniny: čt 23. 12. 2021 – ne 2. 1. 2022, vyučování začne v pondělí 3. 1. 2022.
Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno: po 31. 1. 2022
Jednodenní pololetní prázdniny: pá 4. 2. 2022
Jarní prázdniny: po 7. 3. – pá 13. 3. 2022
Velikonoční prázdniny: čt 14. 4., pá 15 4., po 18. 4. 2022
Oborové dny: 9. -13. 5. 2022
Chlupíkovo divadelní léto: 15. 6. 2022 – 24. 6. 2022
Konference Oborových dnů: Po 27.6. - Út 28.6.
Rozloučení s žáky 9. tříd: stř 29. 6. 2022
Konec školního roku: čt 30. 6. 2022
Začátek školního roku 2021/2022: čt 1. září 2022
Ředitelská volna: nejsou vypsána
Termíny prvních třídních schůzek:
14. 9. 2021 v 17,30 hod pro 6. – 9. ročník
SBĚR PAPÍRU: 23. 8. 2021 – 3. 9. 2021 kontejner bude přistaven na parkovišti
Ředitelka školy PaedDr. Zuzana Majstrová

