
 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 

 
 zahájení: úterý 1. září 2020 
 konec 1. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021 
 konec 2. pololetí: středa 30. června 2021 
 zahájení dalšího školního roku: středa 1. září 2021 

 
 

 
            Prázdniny a svátky v rámci školního roku: 
 

Den české státnosti: pondělí 28. září 2020 
 
Den vzniku Československa: středa 28. října 2020 
Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020 
 
Ředitelské volno: pondělí 16. listopadu 2020 
Den boje za svobodu a demokracii: úterý 17. listopadu 2020 
 
Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021.  
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021. 
 
Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021. 
 
Jarní prázdniny: pondělí 15. února – pátek 19. února 2021. 
 
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021. 
Velký pátek (státní svátek): pátek 2. dubna 2021. 
Velikonoční pondělí (státní svátek): pondělí 5. dubna 2021. 
 
Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července – úterý 31. srpna 2021. 

 

 
Průvodce školním rokem 

2020/2021 
Vážení rodiče, 
vítáme Vás a Vaše děti v novém školním roce a obracíme se na Vás  
v souvislosti s jeho organizačním zabezpečením. I v novém školním roce se 
budeme muset vypořádávat s probíhající pandemií covid-19. Rádi bychom  
v této souvislosti nejprve poděkovali za to, jak dobře jste zvládli druhé pololetí 
minulého školního roku a jsme si vědomi té náročnosti, kdy jste měli děti tak 
dlouho doma. 
Ve školním roce 2020/2021 chceme spolu s Vámi udělat všechno  
pro zajištění provozu škol v maximálním možném rozsahu a aby 
epidemiologická situace co nejméně ovlivňovala vzdělávání našich dětí. 
Připravili jsme pro Vás metodiku pro tento školní rok. 
V tomto informačním letáčku najdete e-mailové adresy a telefonní kontakty  
na pedagogy a informace o organizaci školního roku 2020/2021.  
V letošním roce dochází opět ke změnám a přivítáme ve škole také nové 
kolegyně. Nově budou spojeny třídy A a D tak, že vznikne nová třída A  
pod vedením třídní učitelky Lenky Pavlíčkové. Tato třída bude mít zázemí  
na budově stacionáře v zadních prostorách. Třída B bude vedena třídní 
učitelkou Mgr. Miloslavou Prokopcovou, třídu C povede třídní učitelka  
Mgr. Zuzana Prokopová a třídu D povede nová kolegyně Barbora Sedláková. 
Třídu MŠA povede nová kolegyně Michaela Dolhá.  
Závěrem nám dovolte Vám popřát dobrý vstup do nového školního roku, který 
bude vyžadovat po všech vysoce odpovědné chování a vyšší míru rozhodování 
ve zcela nových situacích. 
 
Mgr. Milan Abrman 
ředitel školy 
 



                                               KONTAKTY  

   ředitel              Mgr. Milan Abrman                602 600 242 
                                                                                milan.abrman@centrumbazalka.cz 
                                                                                skola@centrumbazalka.cz 
 
   zástupkyně     Mgr. Barbora Dubská             734 579 870 
   ředitele                                                              barbora.dubska@centrumbazalka.cz 
 
   speciální         Mgr. Zuzana Prokopová        739 011 155  
   pedagožka                                                         zuzana.prokopova@centrumbazalka.cz  
                                         
   třída A             Lenka Pavlíčková                     734 579 872  
                                                                               lenka.pavlickova@centrumbazalka.cz 
 
   třída B             Mgr. Miloslava Prokopcová  734 235 247 
                                                                               miloslava.prokopcova@centrumbazalka.cz 
 
   třída C             Mgr. Zuzana Prokopová         739 011 155 
                                                                               petra.kulandova@centrumbazalka.cz 
 
   třída D            Barbora Sedláková                  734 235 244 
                                                                               barbora.sedlakova@centrumbazalka.cz 
 
   třída MŠ A     Michaela Dolhá                        734 579 871 
                                                                               michaela.dolha@centrumbazalka.cz 
 
   třída MŠ B     Kristýna Melčová                     734 235 243 
                                                                               kristyna.melcova@centrumbazalka.cz 
 
 

 
 
 
 
 

 

SCHŮZKY S RODIČI 
 

     Plánované třídní schůzky si s Vámi domluví třídní učitelky v průběhu října a dubna. 
 
 

OMLOUVÁNÍ ABSENCE 
 
    V tomto roce můžete opět využít „paušální“ omluvenky na dny, ve kterých  
     nebude Vaše dítě školu navštěvovat pravidelně. Veškerou další absenci  
     je nutné bezprostředně omlouvat do omluvného listu, který bude mít  
     u sebe třídní učitelka. 
 
 
                                              
                                                                                                                                                                                    
 
 
 

 


