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Mgr. Jaroslava Balášová, třídní 

učitelka V. třídy, garant projekto-

vého vyučování na 2. stupni, ve-

doucí žákovského parlamentu 

Mgr. Lenka McGrath, třídní učitel-

ka VI. třídy, garant jazykové gra-

motnosti (cizí jazyky), předsedkyně 

předmětové komise cizí jazyky  

Mgr. Ivana Šmaterová, třídní uči-

telka VII. třídy, předsedkyně 

předmětové komise přírodní vědy, 

informatika a matematika  

Mgr. Jana Sevránková, třídní uči-

telka VIII. třídy, garant mimoškol-

ních akcí pro 2. stupeň a výzdoby 

školy na 2. stupni, předsedkyně 

předmětové komise za společen-

ské vědy a výchovy 

 

Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy, koordinátorka ŠVP, editor webových stránek, garant projektů 

Mgr. Zdeněk Tužil, zástupce ředitele, výchovný poradce, kariérový poradce, koor-

dinátor dotací a grantů, koordinátor projektového vyučování 

1. stupeň 2. stupeň Školní družina Školní jídelna Hospodářský úsek 

Ilona Šímová, třídní učitelka I. 
třídy, knihovna na 1. stupni, 
garant matematické gramotnosti  

Mgr. Marie Pekárková, třídní 
učitelka II. třídy, garant čtenářské 
gramotnost 

Jaroslav Vocl, třídní učitel III. 
třídy, garant přírodovědné gra-
motnosti a dopravní a polytech-
nické výchovy, garant sportov-
ních akcí školy pro 1. stupeň 

Mgr. Alena Poláková, třídní uči-
telka IV. třídy,  garant projekto-
vého vyučování  na 1. stupni, 
předsedkyně předmětové komise 
za 1. stupeň 

Gabriela Škrachová, asistentka 
pedagoga 

Renata Krpatová, asistentka 
pedagoga 

 

 

Daša Vachová, vedoucí vycho-

vatelka, garant EVVO na 1. 

stupni 

Ludmila Kurková, vychovatelka, 

garant mimoškolních akcí a 

výzdoby školy na 1. stupně 

Ilona Šímová, vychovatelka  

Jaroslava Šemberová, vedoucí 

školní jídelny 

Jana Komárková, vedoucí ku-

chařka 

Michaela Plívová, kuchařka 

Romana Nadrchalová, kuchařka 

Renata Svobodová, pomocná 

kuchařka 

  

Jitka Tužilová, ekonomka 

Pavel Žierik, školník, topič 

Renata Svobodová, uklízečka 

Sylva Hlaváčková, uklízečka 

Renata Krpatová, uklízečka, 

praní prádla, zodpovědná za 

pitný režim na 1. stupni  

Bc. Michal Mojžíš, třídní učitel 

IX. třídy, editor webových strá-

nek, knihovna na 2. stupni, ga-

rant čtenářské gramotnosti a 

školního časopisu, předa před-

mětové komise za český jazyk 

 

Mgr. Ivana Pokorná, učitelka 2. 

stupně, garant matematické 

gramotnosti a polytechnického 

vzdělávání na 2. stupni, garant 

informačních nástěnek 

Mgr. Iva Vojtková, učitelka 2. 

stupně, garant EVVO, garant 

přírodovědné gramotnosti na 2. 

stupni 

 

Mgr. Bc. Miloslav Polák, učitel 

2. stupně, garant sportovních 

aktivit školy 

 

 


