
Základní 
škola 
Vítězslava 
Hálka
Odolena 
Voda Nabízí příjemné pracovní klima v moderně vybaveném 

prostředí, tvořivý a vstřícný přístup pedagogů, 
individuální rozvoj nadání a talentu. 



Kapacita školy - 850 žáků
1. stupeň | 20 tříd

2. stupeň | 14 tříd

I. + II. spec. tř. | 2 třídy

ŠD | 9 oddělení

A | Stará budova vstup

B | Nová budova

C | Tělocvična a ŠJ

D | ŠD a třídy

A

B

C
D



Charakteristika školy
• Školní vzdělávací program „Příroda člověku – člověk přírodě“

• Prvky programu Začít spolu, kritické myšlení, prvky alternativní výuky matematiky podle profesora M. 
Hejného, zapojení školy do sítě Tvořivých škol

• Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, možnost asistence

• Využití moderních komunikačních a informačních technologií (tablety, Wi-fi, Bee-Bot, Ámos Vision….)

• Moderní počítačová učebna, jazykové učebny

• Výuka angličtiny od 1.ročníku, němčiny od 4.ročníku, ruštiny od 6.ročníku

• Široká nabídka volitelných předmětů (NJ, RJ, Cvičení z českého jazyka, Volejbalová sportovní příprava, 
Umělecké činnosti, Informatika jinak, Přírodovědná praktika, Sportovní výchova – chlapci)

• Podpora sportovních a uměleckých aktivit



Aktivity školy
• Předmětové olympiády, exkurze, 

divadla, kina, výlety, výstavy..

• Sportovní soutěže

• Prezentace školy na různých akcích

• Klub mladého diváka

• Recitační soutěž Hálkovo pírko

• Studijní zájezd do Anglie a Německa

• Vánoční jarmark

• Vánoční koncerty v kostele

• Dětské karnevaly

• Mikulášská nadílka

• Odpoledne s Andersenem

• Učení naruby

• Spolupráce se zřizovatelem a s MŠ

• Třídění odpadů, sběr bylin a starého papíru

• Akce školní družiny

• Příměstský tábor



Plavecký výcvik
Plavecký kurz je povinný pro děti 1.stupně. V 
1.pololetí jezdí žáci 3.ročníku a ve 2.pololetí 
žáci 2.tříd. Oba výcviky jsou v rozsahu 20 
hodin. Výcvik se realizuje v plaveckém bazénu 
v Neratovicích.



Školy v přírodě
Jsou součástí výchovně vzdělávacího plánu školy a jejich 
hlavní náplní je především vlastivědná, přírodovědná a 
sportovní činnost a projektové vyučování. 



Podpora jazyků
• Edison - jedná se o mezinárodní projekt, který spojuje 

mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili 
se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích.

• Týden s rodilým mluvčím - žáci si osvojují řeč 
prostřednictvím pohádkových příběhů a dalších aktivit. 

• Studijní pobyty v zahraničí



Jazykově sportovní kurz
Kurz probíhá většinou v jarních měsících pro zájemce 
6.ročníku a slouží k prohloubení a zdokonalení znalostí 
angličtiny. Mimo to se žáci věnují různým sportovním 
aktivitám.



Lyžařský výcvikový kurz 
(LVK)

• Lyžařské výcvikové kurzy se organizují pro děti 1. i 2. 
stupně. Kurzy probíhají v zimním středisku Benecko a 
Strážné.

• Minulý rok měli naši lyžaři možnost vyzkoušet 
sjezdovky v Rakousku. 



Projekty
• Krůčky ke škole

• Spolupráce s MŠ

• Ekoparlament

• Ovoce a zelenina do škol

• Mléko do škol

• Třídní projekty a 
projektové dny

• Celoškolní projekty a 
tematické dny

• Edison – mezinárodní 
studentský projekt

• Partnerství českých a 
keňských škol

• Projekty financované EU 
a MŠMT



Ekoparlament
• Na naší škole funguje Ekoparlament, který se skládá z pedagogů a žáků a  

zkoumá naši školu zevnitř i zvenčí a hledá, co funguje a co je třeba zlepšit v 
oblasti odpadů, vody, prostředí školy, energie, dopravy a šetrného spotřebitele.

• Ve školním roce 2013/14 byl naší škole udělen titul EKOŠKOLA. 

• Program EKOŠKOLA je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, 
aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a 
zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. 



Zájmové kroužky
• Výtvarný

• Tvořínek

• Sportovní – gymnastika

• Mini volejbal

• Drobné pohybové hry  -
atletika

• Aerobik

• Pěvecký

• Šachový kroužek

• Veselá věda

• Čtenářský klub

• Dramatický kroužek



Péče o žáky
Je zajišťována Školním poradenským centrem, ve kterém pracují:

• Školní psycholožka: Mgr. Kateřina Kopečná kopecna@zsodolenavoda.cz

Konzultační hodiny: úterý 7:30 – 14:30

• Školní metodik prevence pro 1.stupeň: Mgr Monika Lohniská lohniska@zsodolenavoda.cz

• Školní metodik prevence pro 2.stupeň: Mgr. Monika Vodičková vodickova@zsodolenavoda.cz

• Výchovný poradce pro 1.stupeň: Mgr. Petra Blehová blehova@zsodolenavoda.cz

• Výchovný poradce pro 2.stupeň:  Mgr. Jana Smetanová  smetanova@zsodolenavoda.cz

• Kariérový poradce: Mgr. Jana Smetanová smetanova@zsodolenavoda.cz

• Speciální pedagog: Mgr. Petra Blehová blehova@zsodolenavoda.cz
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Školní družina
• Určená pro žáky 1.až 3.tříd

• Provozní doba: ráno 6:00 – 7:30 hodin, odpoledne od 11:25 –
17:00 hodin.

• Placení ŠD na základě pravomocí daných §123 odstavec 4 
zákona č.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění , 
stanovila ředitelka školy výši úplaty za ŠD 150,- Kč za žáka za 
měsíc. 



Školní jídelna
• Pestrá a vyvážená strava

• Možnost výběru ze dvou jídel

• Další informace a aktuální ceny obědů najdete na našich 
webových stránkách v odkazu školní jídelna. 

• Naše škola je zapojena do programu Ovoce a zelenina do 
škol a Školní mléko. 



Komunikační kanály školy
• Na webových stránkách školy www.zsodolenavoda.cz jsou 

veškeré aktuální informace o dění na naší škole a ve třídách. 
Na stránkách jsou také umístěny ke stažení potřebné tiskopisy 
a další důležité dokumenty.

• Žákovská knížka v papírové podobě plní funkci oficiálního 
zápisníku pro omluvy a další sdělení. Klasifikace je vedena v  
elektronické žákovské knížce Bakaláři. Odkaz naleznete na 
stránkách školy.

• Žákovské platby probíhají přes Školní program - online 
pokladnu. 

• Školní pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, 
které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání 
plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, 
exkurze, fotografie, ale také např. platby za pracovní sešity a 
podobně).

• Školní pokladna slouží po celou dobu docházky dítěte do školy. 
Při odchodu dítěte ze školy bude registrace zrušena a případný 
zůstatek vrácen rodičům na účet.

• Bližší informace najdete na webu školy.

http://www.zsodolenavoda.cz/


Kontakty
Ředitelka školy: Mgr. Ivana Ullmannová reditelna@zsodolenavoda.cz

Zástupkyně pro I. st. a ŠD: Mgr. Lucie Koudelková koudelkova@zsodolenavoda.cz

Zástupkyně pro II. st. a spec. třídy: Mgr. Eva Srbová srbova@zsodolenavoda.cz

Hospodářka školy: Hana Vondráčková vondrackova@zsodolenavoda.cz

Vedoucí ŠD: Jana Řezáčová druzina@zsodolenavoda.cz

Vedoucí ŠJ: Pavlína Fraňková jidelna@zsodolenavoda.cz

Sekretariát: telefon: 283 971 282

mobil: 736 752 156

Od 15.12.2005 pracuje na naší škole školská rada ve složení: Jana Bartošková, Renata 
Fišmistrová, Hana Plecitá, Mgr. Kateřina Hlavínová, Mgr. Jitka Predigerová, Mgr. Miloslava 
Šmídová, dipl.um
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