Základní škola a Mateřská škola Písařov, okres Šumperk, příspěvková organizace, Písařov 216, 789 91 Štíty

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ pro školní rok 2018/2019
Vážení rodiče, milí žáci,
v začátku nového školního roku vám prostřednictvím tohoto zpravodaje poskytujeme informace týkající se pobytu
vašeho dítěte ve škole.
K 1. 9. 2018 je v základní škole celkem 44 žáků v pěti ročnících. Výuka bude probíhat ve třech třídách.
V I. třídě (1. ročník) je třídní učitelkou Mgr. Vladana Pávková, která zároveň vyučuje všechny předměty žáků 1.
ročníku. Nová třída pro 14 prvňáků byla zbudována během letních měsíců.
Ve II. třídě (2. a 3. ročník) je třídní učitelkou Mgr. Dana Novotná, která vyučuje většinu předmětů obou ročníků. Na
výuce některých předmětů (Tv, Hv, Vv, Pč) se podílí další učitelé (Mgr. Pávková, Mgr. Pavlas, Bc. Haltmarová).
Ve III. třídě je třídní učitelkou Bc. Zuzana Haltmarová, které vyučuje český jazyk, hudební a výtvarnou výchovu.
Další předměty vyučuje Mgr. Jiří Pavlas (matematika, přírodověda, vlastivěda, tělesná výchova, informatika),
anglický jazyk vyučuje Mgr. Dana Novotná a pracovní činnosti Mgr. Vladana Pávková. V III. třídě bude rovněž
pracovat asistentka pedagoga Pavla Vícencová.
Termíny vyučování pro školní rok 2018/2019
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začalo v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním
pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
28. června 2019.
Prázdniny ve školním roce 2018/2019
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve
čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Šumperk stanoveny na 11. 3. - 17. 3. 2019.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019.
Hlavní prázdniny budou od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Rodičovské schůzky, konzultace
Rodičovské schůzky proběhnou v pondělí 3. 9. 2018 v 8,30 hod. pro 1. ročník (Mgr. Pávková).
V pondělí 10. 9. 2018 v 16,00 hod. pro 2. – 5. ročník (Mgr. Novotná, Bc. Haltmarová).
Rodičovské schůzky k 1. a 3. čtvrtletí školního roku se budou konat ve čtvrtek 22. 11. 2018 a v úterý 16. 4. 2019
(tyto předběžné termíny mohou být upřesněny v žákovských knížkách).
Konzultace s pedagogy jsou možné v průběhu školního roku po osobní či telefonické dohodě.
Průběh vyučování a časový rozvrh hodin
Vyučování ve škole začíná v 8,00 hodin, žáci přicházejí do školy nejdříve v 7,40 hodin, nejpozději v 7,55 (5 minut
před vyučováním). Po 4. nebo 5. vyučovací hodině žáci odchází domů, do družiny nebo na oběd. Žáci 4. a 5. ročníku
mají odpolední vyučování dle rozvrhu hodin.
1.h. 8:00 - 8:45, 2.h. 8:55 - 9:40, 3.h. 10:00 - 10:45, 4.h. 10:55 - 11:40, 5.h 11:50 - 12:35, 6.h 13:25 - 14:10
Výdeje oběda: 12:20 – 12:40 a 12:40 – 13:00, polední přestávka 12:35 – 13:25
Vzdělávací program
Ve školním roce 2018/2019 jsou žáci vzděláváni podle školního vzdělávacího programu, který se nazývá ,,Učíme se
spolu“. Učební plán je vyvěšen na nástěnce ve škole a na webových stránkách školy.
Školní družina
Školní družina bude pro žáky otevřena ráno od 6,30 hodin. Odpolední družina je v provozu od 11,40 do 15,00 hodin.
Dále pak od 15,00 do 16,00 pro žáky pracujících rodičů (hrazeno z finančních prostředků OP Zaměstnanost, od rodičů
bude vyžadováno potvrzení o zaměstnání). Kapacita školní družiny je 25 žáků, měsíční poplatek za pobyt ve školní
družině činí 100,- Kč na žáka. Do školní družiny budou přednostně přijímání mladší žáci (1. – 3. ročník), starší žáci
pouze v případě nenaplnění kapacity. Při přijímání budou zohledněna tato kritéria: věk žáka, pravidelná celotýdenní

docházka před nepravidelnou docházkou, doplňující kritéria (docházka do ŠD v předchozích ročnících, zaměstnanost
rodičů). Ranní družinu (6,30 – 7,40) mohou po dohodě s vychovatelkou navštěvovat i žáci pracujících rodičů, kteří
nejsou z kapacitních důvodů do družiny zapsaní. V čase 11,40 – 13,25 mohou v družině pobývat žáci, kteří čekají na
odpolední vyučování nebo zájmový kroužek.
Zájmové kroužky
V rámci školní družiny budou od měsíce října probíhat zájmové kroužky. Do kroužků mohou docházet i žáci, kteří
nejsou zapsáni do školní družiny. Nabídku zájmových kroužků a přihlášky obdrží žáci během měsíce září.
Nabídka vedení kroužku
S cílem rozšíření odpoledního vyžití pro děti školního věku hledáme nadšené vedoucí zájmových kroužků pro školní
rok 2018/2019 (říjen 2018 – květen 2019) s různorodým zaměřením (např. přírodovědný, sportovní, florbalový,
hasičský, taneční, rukodělný, počítačový, atd.).
Požadujeme: kladný vztah k dětem, věk nejméně 18 let, znalost v oboru kroužku, pedagogické vzdělání není
podmínkou. Nabízíme: pracovní poměr na dohodu o provedení práce, pro studenty VŠ s pedagogickým zaměřením
možnost potvrzení pedagogické praxe, prostory pro vedení kroužku (učebny ZŠ, sál OÚ).
Máte – li chuť pracovat s dětmi, neváhejte a rozšiřte náš skvělý tým. V případě zájmu kontaktujte ředitele školy na tel.
724 187 195 nebo napište e-mail na: zs.pisarov@email.cz
Do e-mailu uveďte: název a zaměření kroužku, termín a čas konání (po – pá, 13,00 – 17,00), věková skupina (ročník).
Výuka plavání
Výuka plavání je pro všechny základní školy povinná, žáci musí během 1. stupně absolvovat nejméně 40 hodin výuky
(tzn. učí se plavat alespoň ve dvou ročnících). Žákům, kteří mají povinné plavání splněno, bude nabídnuta nepovinná
výuka. Termín plavání je pro naši školu stanoven od 18. 2. do 6. 5. 2019.
POVINNÁ DOKUMENTACE ŠKOLY - INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ
V ředitelně školy jsou na vyžádání k nahlédnutí dokumenty školy, vybrané dokumenty jsou také zveřejněny na
nástěnce u vchodu a na webových stránkách školy v sekci Dokumenty.
•
•
•
•
•

Školní řád (+ příloha Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků),
Školním vzdělávací program pro základní vzdělávání,
Vnitřní řád školní družiny,
Vzdělávací program školní družiny,
Směrnice Úplata ve školní družině.

INFORMACE K SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH
ZÁSTUPCŮ
dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/EC „GDPR“.
Formulář „SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ vyplní alespoň jeden zákonný zástupce žáka.
V případě, že rodiče požadují zasílání SMS Info na dvě telefonní čísla vyplní tento formulář oba zákonní zástupci
(formulář tedy zasíláme 2x).
Formulář „SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ - OSOBA ZMOCNĚNÁ
K VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE/ŽÁKA“ předají zákonní zástupci k vyplnění osobám, které zmocňují k vyzvedávání
dítěte ze školy či školní družiny (např. sourozenec, prarodič, atd.). Každá zmocněná osoba vyplní vlastní formulář.
Formuláře budou předány v požadovaném počtu na třídních schůzkách. Pokud děti odchází ze školy sami není
třeba jej vyplňovat. Zákonní zástupci tento formulář za svoji osobu nevyplňují !!!

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Písařov
Pedagogičtí zaměstnanci
Mgr. Jiří Pavlas
Mgr. Vladana Pávková
Mgr. Dana Novotná
Bc. Zuzana Haltmarová
Pavla Vícencová

ředitel ZŠ a MŠ, koordinátor ICT
třídní učitelka I. třídy, zástupce ředitele
třídní učitelka II. třídy
třídní učitelka III. třídy
asistent pedagoga III. třídy

Hana Kleiblová
Eva Brixová, DiS.
Slávka Tannertová

vedoucí učitelka MŠ
učitelka MŠ
asistent pedagoga v MŠ

Bc. Kristýna Boušková

vychovatelka ŠD

Provozní zaměstnanci
Bc. Kristýna Boušková
Slávka Tannertová
Drahomíra Šebestová
Marie Kyselá
Marcela Winklerová, DiS.

vedoucí školní jídelny, administrativa
školnice, uklízečka
kuchařka školní jídelny
pomocná kuchařka
účetní (externí pracoviště)

Důležité údaje
Sídlo: ZŠ a MŠ Písařov, Písařov 216, 789 91, adresa pro doručování: Písařov 70, 789 91, IČO: 750 294 72
Kontakty
Ředitel: 583 440 032, 724 187 195, e - mail: zs.pisarov@email.cz
Telefonické kontakty na třídní učitelky jsou uvedeny v žákovských knížkách pro jednotlivé ročníky
(slouží zejména k omlouvání žáků a komunikaci s třídní učitelkou)
Školní jídelna: 725 854 980 (vedoucí školní jídelny, přihlašování a odhlašování stravy – nejlépe SMS)
Školní družina: 725 854 980 (vychovatelka školní družiny, omlouvání žáků ze ŠD)
Web školy:
Facebook:

http://www.zspisarov.cz/
@zspisarov

Prosíme rodiče, aby po přečtení zpravodaje vyplnili přiložené formuláře a poslali je
zpět do školy v uvedených termínech. Děkujeme.
Termín odevzdání
Přihláška do školní družiny + SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH
ÚDAJŮ - OSOBA ZMOCNĚNÁ K VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE/ŽÁKA

v první den pobytu v družině

Přihláška ke stravování školní jídelny

v první den odběru oběda

Návratka pro zákonné zástupce

do pondělí 10. září 2018

Formulář „SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ“

do pondělí 10. září 2018

Přejeme všem dětem i rodičům úspěšný vstup do nového školního roku!
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Písařov

Tento list oddělte a vraťte třídní učitelce do pondělí 10. září 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁVRATKA PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
SEZNÁMENÍ SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM, ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM, ŘÁDY A
SMĚRNICEMI ŠKOLY
Jakožto zákonní zástupci žáka tímto potvrzujeme, že jsme se seznámili s těmito dokumenty Základní a
Mateřské školy Písařov platnými pro školní rok 2018/2019:

-

Školní řád (+ příloha Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků),
Školním vzdělávací program pro základní vzdělávání,
Vnitřní řád školní družiny,
Vzdělávací program školní družiny,
Směrnice Úplata ve školní družině.

Datum: ………………

Podpisy zákonných zástupců: ............................................................

