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Hejný, Mgr. Lukáš Kratochvíl (IX.A), Mgr. Zuzana Křůmalová (III.A), Mgr. Michal Kupka (VI.), Mgr.
Lenka Matoušková (IV.B), Mgr. Lenka Mazuchová (VIII.B), Mgr. Gabriela Mikesková, Mgr. Martina
Paulíková (III.B), Mgr. Jitka Polesová (V.), Jiří Posolda, Mgr. Bronislava Spáčilová (IX.B.), Mgr. Ivona
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Učitelky
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(Sluníčka), Kateřina Zajíčková (Sluníčka)
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Kateřina Bečkovská (IV.B), Kateřina Gorošáková (IX.A), Ludmila Kalfasová (I.), Jana
Kulová (VI.), Gabriela Machalová (III.A), Jana Masaříková (III.B), Lenka Pokorná (VII.),
Bc. Alena Tylšarová (VIII.B), Lenka Ždímalová Rusnáková (IV.A)

Školní poradenské pracoviště – vedoucí Mgr. Ivona Spurná
výchovná poradkyně
Mgr. Ivona Spurná
speciální pedagožky
Mgr. Jarmila Fialová, Mgr. Kateřina Kubíčková
metodička primární prevence
Mgr. Soňa Štůsková
karierový poradce
Mgr. Michal Kupka
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Organizace školního roku
Období školního vyučování začíná 2. září. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek
30. ledna. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června.
Prázdniny:

podzimní
vánoční
pololetní

září

listopad

říjen

29. a 30. října
23. prosince – 3. ledna
31. ledna
prosinec leden

jarní
velikonoční
hlavní

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

17. – 23. února
9. dubna
1. července – 31. srpna
květen

červen

červenec

srpen

ve středu 2. října, 12. února
ve čtvrtek 21. listopadu, ve čtvrtek 30. dubna
v pondělí 21. října, 13. ledna, 16. března,
18. května
od 23. do 25. října
v sobotu 8. února
v úterý 7. dubna
ve čtvrtek 6. května

Organizace vyučování
začátek vyučování: 7.55

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

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 3. září skončí vyučování v 1. – 5. ročníku v 11.30, v 6. – 9. ročníku v 12.25. Družina pro přihlášené
žáky bude podle požadavků uvedených v přihlášce.

EduPage pro všechny a jiné novinky
Rozvrh hodin si dnes děti nepřinesly – je online a rodiče i žáci ho uvidí po přihlášení do systému EduPage.
Přihlašovací údaje dostanete na e-mail, který jste uvedli do školní matriky. Kromě náhledu na rozvrh získáte
i přístup do internetové žákovské knížky. Doporučujeme stáhnout si aplikaci EduPage do mobilu.
Upozorňujeme, že rodiče by neměli sdílet s dětmi přihlašovací údaje, mohlo by dojít ke zneužití při
omlouvání absence.
Další změnou, která se týká početnějších tříd, je výuka některých předmětů v menších skupinách. Žáci tedy
budou rozděleni nejen na výuku cizích jazyků, informatiky a volitelných předmětů, ale také na český jazyk,
matematiku, fyziku a přírodopis. Očekáváme, že změna umožní lépe procvičit a upevnit učivo v širších
souvislostech a pracovat individuálním tempem.
Pozorný rodič si jistě všimne, až si dítě přinese ze školy obalené učebnice. Chceme rodičům ušetřit čas a
peníze vynaložené na nákup obalů, to druhé za předpokladu, že obal vydrží a nebude nutné ho po jednom
roku vyhodit. Dosluhující učebnice obalovat nebudeme.

Ještě není hotovo
Od prázdnin probíhají rekonstrukce a opravy v některých zařízeních školy a
s nimi související stavební práce – především v bazénu, kotelně a sociálním
zařízení tělocvičny. Před dokončením je kotelna pro mateřskou školu a záchody a
šatny u tělocvičny (odpady, obklady, sanita). V plavecké učebně se vyměňují
okna, obklady, dlažba a vzduchotechnika, v kotelně základní školy budou dva
staré kotle nahrazeny třemi novými.
Práce pokračují podle harmonogramu, nejzazší termín předání je 30. listopad,
jednotlivá zařízení začneme používat ihned, jakmile budou práce hotovy.

Stravování
Od 1. 9. 2019 se zvyšuje cena stravy. Pitný režim dětí v mateřské škole není účtován
samostatně, je zahrnut v ceně jednotlivých jídel. Doporučujeme zvednout zálohu plateb. Na
základě vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, je cena daná věkem strávníka na
konci školního roku (31. 8.).
MŠ 3 až 6 let: 33 Kč, MŠ 7 až 10 let: 38 Kč, 7 až 10 let: 20 Kč, 11 až 14 let: 22 Kč, 15 a více let: 27 Kč
Odhlášení a objednání stravy provádějí strávníci online; doporučujeme vždy na konci měsíce zkontrolovat
objednávky na další období. Bezhotovostní úhrada stravného: převodem na účet 186161178/0300.

Výše měsíčních úplat od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020
1. Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání ve třídě s celodenním provozem je 300 Kč.
2. Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině je 100 Kč.
3. Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání ve školním klubu je 70 Kč.

