Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ
(základní škola)
školní rok 2 0 1 9 / 2 0 2 0
Školní rok 2019/2020
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí
bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny od 10. února do 16. února 2020.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním
svátkem.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního roku 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.
Státní svátky České republiky, které zasahují do školního roku:
28. září – sobota – Den české státnosti
28. říjen – pondělí – Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad – neděle – Den boje za svobodu a demokracii
1. květen – pátek – Svátek práce
8. květen – pátek – Den vítězství
Ostatní svátky, které zasahují do školního roku
24. prosinec – úterý – Štědrý den
25. prosinec – středa – 1. svátek vánoční
26. prosinec – čtvrtek – 2. svátek vánoční
1. leden – středa – Nový rok
10. duben – pátek – Velký pátek
13. duben – pondělí – Velikonoční pondělí
Plavecká výuka žáků
Žáci 2. a 3. ročníku se zúčastní plavecké výuky v Plavecké škole PAP Pardubice. Plavecká výuka je pro žáky
povinná, proto neúčast je možná pouze z důvodu nemoci nebo na základě lékařského posudku.
První zahajovací lekce začne v pondělí 9. 9. 2019. Výuka bude probíhat od 9:45 do 11:15h. Odjezd od školy v 9:00h.,
předpokládaný návrat 12:00h.
Kalendárium plavání: 9.9., 16.9., 23.9., 30.9., 7.10., 14.10., 21.10., 4.11., 11.11., 18.11.
Na plaveckou výuku žák potřebuje: ručník, mýdlo nebo sprchový gel (ne ve skle), igelitovou tašku na obuv, plavky
a hřeben, holčičky, které mají dlouhé vlasy, gumičku na stažení nebo koupací čepici.
Připomínáme, že děti s bradavicemi, ekzémem, záněty a děti jinak nemocné, do bazénu nepatří (viz. Lázeňský řád).
Informace o nákladech na plaveckou výuku naleznete na internetových stránkách školy v sekci Základní škola –
Organizace školního roku.
Kalkulace nákladů za 20 hodin výuky pro jednoho žáka:
- mzdové náklady: 518,- Kč (hradí škola)
- provozní náklady: 482,- Kč (hradí zřizovatel)
- náklady na dopravu: vstoupili jsme do projektu Podpora výuky v ZŠ v roce 2019, prozatím nevíme výši přidělené
částky, pokud nebude dostačující, rozdíl budou hradit rodiče žáků.
Po dobu plavecké výuky budou žáci 2. a 3. ročníku začínat každé pondělí výuku v 7:30h.
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Rozvrh hodin
Z důvodu konání plavání se budou žáci učit podle 2 rozvrhů. Oba jsou přístupny na webových stránkách školy v sekci
Základní škola – Organizace školního roku – Rozvrh hodin.
Každý žák obdrží vytištěný rozvrh platný od 1. 9. 2019.

Konzultace – rodič – žák - vyučující:
Proběhnou v prosinci a květnu. Přesný termín bude zveřejněn na internetových stránkách školy a formou lístečků pro
rodiče. Individuální pohovory s vyučujícími mimo konzultace rodič – žák – vyučující se uskuteční na základě
společné domluvy termínu rodiče a vyučujícího.
Školská rada
V letošním školním roce proběhnou volby jen jednoho člena školské rady (zástupce za rodiče) za paní Ivu
Formánkovou. Po žácích Vám budou zaslány informace pro „Volby zástupců zákonných zástupců do školské rady“.
Využijte svého práva a napište na lístek Vámi navrženého kandidáta, vložte do připravené obálky umístěné u botníku
u vchodu do školy do pátku 20. 9. 2019.
Samotné volby z navržených kandidátů proběhnou před ŠD v úterý 24. 9. 2019 od 13:30 do 16:30h. Prosím,
dostavte se v co největším počtu (do připravené schránky pouze vhodíte svůj hlas), aby byly volby platné a nemusely
se opakovat.

Zaměstnanci školy
Mgr. Olga Brousilová
Mgr. Zdeněk Neuhöfer
Mgr. Martina Ehlová
Mgr. Marta Stránská
Mgr. Helena Pleskotová
Nina Kvapilová
Bc. Lenka Prausová
Bc. Petra Tomášková
Jitka Kosařová, DiS.
Petra Horynová
Hedvika Zbudilová
Radka Lederová
Ladislava Matějková
Iva Formánková
Ilona Raušová
Božena Blažková

ředitelka školy
třídní učitel 2.a 3.ročníku, vyučující TV všech ročníků
třídní učitelka 4.a 5.ročníku, vyučující VV všech ročníků
vyučující AJ a HV všech ročníků, PČ 1. – 3.ročníku, ČS a v 1.ročníku
asistent pedagoga v ZŠ, školní asistent v MŠ
školní asistent v ZŠ a ŠD
vychovatelka školní družiny, učitelka MŠ
vedoucí učitelka MŠ – oddělení mladších dětí – Berušky
učitelka MŠ – oddělení starších dětí – Motýlci
domovnice ZŠ
vedoucí kuchařka
kuchařka
domovnice MŠ, pomocná kuchařka
administrativní pracovnice
účetní, hospodářka
knihovnice

Vzdělávací program
Ve školním roce 2019/2020 budou žáci pracovat podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Já a
svět v barvách duhy. Čj.: 08/18/2007. ŠVP prochází průběžnou aktualizací. Každý rodič má právo nahlížet do ŠVP.

Zapojení školy do projektů:
Od září budeme po celý rok pokračovat v projektu Papír za papír. Můžete vyhazovat starý papír (ne karton),
staré knihy (bez vazby) a letáky či jiný propagační materiál do kontejneru umístěného za plotem při vchodu
do ZŠ. Výměnou za starý papír získáme nový recyklovaný papír – kreslící čtvrtky.
Pokračovat budeme i v projektech Ovoce do škol, Mléko do škol.
Již tradičně se zapojíme do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
Záštitu nad projektem má Svaz
knihovníků a informačních pracovníků a škola v něm spolupracuje s Obecní knihovnou v Býšti. Prvňáčci jsou za
celoroční práci slavnostně pasování na čtenáře a odměněni speciální knížkou, která není na knižním trhu k dispozici.

V letošním školním roce opět zahájíme projekt Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Rokytno
operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Zájmové kroužky
Anglický jazyk (1. a 2. ročník) – pondělí 12:15 – 13:00h, vedoucí Mgr. Marta Stránská, začátek 30.9.
Sportovní kroužek – pondělí 13:15 – 14:00h, vedoucí Mgr. Zdeněk Neuhöfer, začátek 30.9.
Výpočetní technika – středa 13:15 – 14:00h, vedoucí Mgr. Zdeněk Neuhöfer, začátek 2.10.
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Školní družina (ŠD)
Kapacita ŠD činí 25 účastníků.
Provoz ŠD začíná každý pracovní den v 11:35 hodin a končí v 16:05 hodin.
Povinností každého zákonného zástupce, pěstouna přijatého účastníka k zájmovému vzdělávání ve ŠD je
prokazatelně se seznámit se s Řádem školní družiny a stvrdit seznámení se podpisem na listu předloženým
vychovatelkou. Řád školní družiny bude po celý rok vyvěšen na veřejně přístupném místě při vchodu do ZŠ a
zveřejněn na internetových stránkách školy.
Při odchodu žáků ze ŠD se pí. vychovatelka důsledně řídí vámi daným rozpisem odchodů. Jestliže chcete, aby dítě
určitý den opustilo ŠD v jiný, než vámi udaný čas, předem o tom poinformujete pí. vychovatelku písemně. V září
2019 dostanou všechny děti zapsané do ŠD notýsek pro vzájemnou komunikaci rodič - vychovatelka. Do notýsku
zaznamenávejte hlavně všechny nepravidelné odchody dětí ze ŠD, omluvenky a jiná důležitá sdělení (datum, sdělení,
podpis rodiče).
Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině na 1 měsíc činí 150,- Kč.
Úplata je splatná předem, platí se vychovatelce ve dvou splátkách:
- za období září až prosinec ve pondělí 14. 10. 2019 a úterý 15. 10. 2019
- za období leden až červen ve čtvrtek 6. 2. 2020 a pátek 7. 2. 2020.
Podrobnější informace, týkající se úplaty a možnosti osvobození od úplaty naleznete na internetových stránkách školy
v sekci O nás – Školní družina.

Školní stravování
- 1 oběd žák do 10 let 28,- Kč, měsíční záloha 560,- Kč
- 1 oběd žák, který v daném školním roce dovrší 11 let 29,- Kč, měsíční záloha 580,- Kč
Bezhotovostní platba:
Při platbě je nutné uvést variabilní symbol, s kterým jste byli seznámeni. Jestliže jste symbol zapomněli,
zavolejte na 739 203 101.
Platby provádějte předem, převodem na účet školy 1205506309/0800 vždy do 25. dne v měsíci.
Je žádoucí provádět zálohovou platbu každý měsíc, protože v případě roční úhrady bychom museli sepsat
smlouvu o roční úhradě s odůvodněním, proč byl zvolen tento způsob platby.
Po ukončení daného školního roku (školní rok končí měsícem srpnem) proběhne vyúčtování a vrácení
přeplatku za uplynulá školní rok na osobní účty. Přeplatky budou převedeny na účty v září.
Nezapomeňte, že stravné na měsíc září se platí v srpnu a poslední platba v daném školním roce proběhne
v květnu!
Přihlašování a odhlašování stravy se provádí zpravidla den předem (v době nemoci a po nemoci). Výjimečně
týž den můžete nejpozději do 06:30 hod. na mobilní telefon do kuchyně. První den nepřítomnosti dítěte v
mateřské škole můžete vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů (ne do skleněných nádob). Zdravé děti
nemohou odebírat jídlo do jídlonosičů. Pokud nedojde k odhlášení, jsou dítěti účtovány všechny dny
v měsíci.

Důležité kontakty:
Škola:
Internetové stránky školy: http://skola-rokytno.webnode.cz
Emailová adresa školy: ZS_Rokytno@seznam.cz
Pevná linka pro celou školu:
Mobilní telefon využíván pro potřeby školní jídelny:
Mobilní telefon na pí. ředitelku:

466 989 201
739 203 101
739 203 103

Linka bezpečí, www.linkabezpeci.cz, pomoc@linkabezpeci.cz - 116 111 (pro celou Evropu)
Fond ohrožených dětí, www.fod.cz 224 236 655, 724 667 629
Linka důvěry Dětského krizového centra, www.ditekrize.cz 241 484 149, 777 715 215
Krizové centrum pro děti, dospívání a rodinu, www.spondea.cz 608 118 088
Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče: 286 881 059
Krizové centrum AD:
466 510 160
Linka naděje - Pardubice:
466 500 075
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Pedagogicko – psychologická poradna Pardubice:
466 410 327, 466 410 328
(poradna@ppp-pardubice.cz)
Patron dětí – společnost za lepší dětství: www.patrondeti.cz, info@patrondeti.cz, 601 188 166
Kontakty jsou zveřejněny také na webových stránkách školy v sekci Základní škola – Kontakty.
Organizační záležitosti
Třídní učitelé budou vybírat peníze za pracovní sešity – do čtvrtka 5. 9. 2019.
Buďte tak laskaví a nejdéle do úterý 3. 9. 2019 odevzdejte přihlášku ke stravování.

Doporučujeme všem rodičům sledovat naše webové stránky www.skola-rokytno.webnode.cz, které
pravidelně aktualizujeme a zveřejňujeme důležité nebo zajímavé údaje.
Děkujeme všem, kteří jste naší ZŠ podporovali, zapojovali se do činnosti ZŠ, přinášeli nové nápady,
kontakty, sponzorské dary atd. Děkujeme za Vaši důvěru a otevřenost.
Mgr. Olga Brousilová, ředitelka
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