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Organizace školního roku
Období školního vyučování začíná 3. září. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31.
ledna. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června.
Prázdniny:

podzimní
vánoční
pololetní

29. a 30. října
22. prosince – 2. ledna
1. února

jarní
velikonoční
hlavní

11. – 17. února
18. dubna
29. června – 1. září

100 let od vzniku Československa:
den otevřených dveří
v neděli 18. listopadu

září

říjen

listopad

prosinec leden

únor březen

Schůzky s rodiči v mateřské škole
Třídní schůzky v základní škole
Konzultace
Podzimní sběrová soutěž
Ples
Zápis dětí do prvního ročníku
Zápis k předškolnímu vzdělávání

duben

květen

červen

červenec

srpen

v úterý 9. října, ve čtvrtek 7. února
ve čtvrtek 29. listopadu, ve čtvrtek 2. května
v pondělí 22. října, 14. ledna, 11. března,
13. května
od 31. do 2. listopadu
v pátek 1. února
ve středu 10. dubna
ve čtvrtek 9. května

Stavba v podkroví mateřské školy – vytvoření odpočíváren se sociálním
zařízením a sborovny – je již dokončena, kolaudace bude 14. září. Zdržení
způsobila neplánovaná oprava odpadů. Provizorní provoz mateřské školy je
zajištěn ve 2. patře základní školy, kde také proběhne ve čtvrtek 6. září zápis
k předškolnímu vzdělávání. Vše nasvědčuje tomu, že předpokládaný termín
pro zahájení docházky nově přijatých děti (24. září) bude dodržen.

začátek vyučování: 7.55

konec vyučování: 11.30 / 12.25 / 13.20 / 14.55 (podle rozvrhu hodin)

školní družina: 11.30-15.45

školní klub: do 15.30

mateřská škola: 6.30-16.30, o prázdninách 7.30-15.30
V úterý 4. září skončí vyučování v 1. – 5. ročníku v 11.30, v 6. – 9. ročníku v 12.25. Družina pro přihlášené
žáky bude podle požadavků v zápisových lístcích.

Stravování
Odhlášení a objednání stravy provádějí strávníci sami online; doporučujeme vždy na konci
měsíce zkontrolovat objednávky stravy na další období. Bezhotovostní úhrada stravného –
převodem na účet 186161178/0300.
Cena stravy od 1. 9. 2015 (na základě vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování; cena je daná věkem
strávníka ke konci školního roku (31. 8.), ne třídou, kterou navštěvuje):
3 až 6 let – 33 Kč, z toho 3 Kč pitný režim
7 až 10 let – 19 Kč

MŠ od 7 a více let – 37 Kč, z toho 3 Kč pitný režim

11 až 14 let – 21 Kč

15 a více let – 23 Kč

Do konce kalendářního roku 2018 bude navýšena cena stravy v kategorii 15 a více let.

tripartitní schůzky = my + vy + oni
to jsou schůzky, jichž se účastní kromě rodiče a pedagoga také žák. Není to novinka, ale chceme, aby se tato
forma stala běžnou při třídních schůzkách, konzultacích i dalších společných jednáních.
Slibujeme si zlepšení vzájemné komunikace, účinnější řešení případných problémů a
v neposlední řadě posílení zodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání. Očekáváme
pozitivní dopad na výsledky školní práce žáků.
Takže 22. října (první konzultace) nemusí rodiče bloudit po chodbách a hledat kabinet
toho kterého učitele, ale mohou se nechat vést svými dětmi, které nezůstanou za
dveřmi, ale zapojí se do jednání.

