ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ
2016/2017
Vážení rodiče, prázdniny uběhly jako voda a nastal další školní rok. Zpravodaj Vám jako
obvykle přináší důležité informace ze školy.
1. Organizace školního roku 2016/2017
Školní rok 2016/2017 začne ve všech základních školách ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování
bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve
druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017. Podzimní prázdniny připadnou na
středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23.
prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 6. 2. - 12. 2. 2017 (Nymburk).
Ředitelské volno je vyhlášeno na 18.11.2016.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017. Hlavní
prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017. Období školního
vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.
Třídní schůzky, konzultace: 1.tř. 6.9.2016, ostatní třídy 20.9.2016, 15.11.2016, 17.1.2017,
11.4.2017. Třídní schůzka v MŠ 14.9.2016.
Zápis do 1.třídy ZŠ 19.4.2017, Zápis do MŠ 10.5.2017, Zápis do ŠD 30. 8.2017
Školní kroužky začínají 3.10. 2016, jejich seznam obdrží děti ve škole a zároveň budou
zveřejněny na webu školy. Případné změny rovněž budou oznámeny v sekci Vývěska ZŠ.
2. Personální obsazení ve školním roce 2016/2017
Ředitelka: Mgr. Yveta Hrušková, výchovný poradce, koordinátorka ŠVP, vede kroužek
Nj, sudoku a rébusů
Zastupující učitelka: Mgr. Vlasta Karásková, metodik primární prevence, manažerka
projektů, vedoucí v soutěži Pohár vědy, vede matematický a přírodovědný kroužek
Třídní učitelé:
1.třída - Mgr. Jitka Milaniaková - koordinátor ICT, organizátorka sportovních soutěží, vede
keramický, turistický a čtenářský kroužek
2.třída - Mgr. Alena Kolenská - ambulantní nácviky, pěvecký kroužek
3.třída - Mgr. Karolína Salačová – vede dramatický kroužek
4.třída - Mgr. Tomáš Kuba – zkušený učitel
5.třída - Mgr. Eva Műllerová - ambulantní nácviky, sběr papíru, plastů, oleje, školní mléko,
ovoce do škol, kroužek šikovné ruce a vaření
6.třída - Mgr. Květoslava Kočalková – finanční gramotnost
7.třída - Mgr. Vratislava Tomášková - knihovna, organizátorka recitačních soutěží, vede
turistický a čtenářský kroužek
9.třída - Mgr. Eva Žemberová - učitelka Aj, koordinátorka EVVO
Asistentky pedagoga:
Bc. Aneta Vytlačilová, Bc. Marie Rothová, Jitka Jechová
Aprobovaná výuka na 2. stupni:
Český jazyk, Anglický jazyk , Matematika, Přírodopis, Fyzika, Dějepis, Němčina
Občanská a rodinná výchova, Přírodovědný seminář, Hv, kvalifikovaná, ale
neaprobovaná výuka: Zeměpis, Tv (p.uč. je na MD), Chemie, Informatika, Rj, EOv
Školní družina - všechny vychovatelky jsou kvalifikované:
Vedoucí vychovatelka: Jitka Jechová, vychovatelka Bc.Aneta Vytlačilová a Bc.Marie
Rothová

Mateřská škola - všechny učitelky jsou kvalifikované:
Vedoucí učitelka: Bc. Radka Tomášková
Učitelka: Dana Skuhravá, Mgr. Ivona Ptáčková, Barbora Fejtková, Mgr. Pavlína Jungrová
Uklízečka: Šárka Mužíková
Provozní zaměstnanci:
Účetní:
Blanka Brabencová, administrativa
Školnice: Renata Koutská, uklízečka
Uklízečka: Petra Řeháková
Údržbář: Jiří Slovák
3. Co je ve škole nového?
 V mateřské škole jsou už jen 3 třídy. Nastoupila zde nová paní uklízečka. Třídy jsou
nově zařízené, vymalované a vyzdobené.
 Počet žáků vzroste ze 100 na 120 dětí. Letos budeme obhajovat titul: Škola
udržitelného rozvoje. Budeme zaměřeni na environmentální výchovu a ekologii.
 Na II.stupni budou letos 3 třídy: 6.,7. a 9. ročník, přesto je pedagogický sbor plně
kvalifikován a ve všech hlavních předmětech aprobován.
 Vzhledem k nižšímu počtu žáků na II.stupni, vyučujeme letos pouze 2 volitelné
předměty: Etická a osobnostní výchova (EOv) a Přírodovědný seminář (Přs). Pro
9.ročník bude otevřen i matematický seminář.
 Nastoupil nový pan učitel na I.stupeň, a nová paní vychovatelka do družiny.
 Přes prázdniny jsme vymalovali školu i školku.
 Přestěhovali jsme počítačovou učebnu z 1.patra, kde nám i přes zastínění neustále
svítilo do monitorů sluníčko a umístili jsme ji do stinné učebny do 2.patra. Učebnu
budeme rozšiřovat o 4 počítače.
 Pořídili jsme sedačku do knihovny na chodbě v 1.patře a zřídili relaxační koutek pro
žáky i v 2.patře. Chodby jsou nově vyzdobeny.
 Zřizovatel nám opravil schody u tělocvičny.
 Projekt rekonstrukce dílen a kuchyňky, včetně hydroizolace a zabezpečení budovy se
nestihl připravit do prázdnin a započne až v září.
 Pokračujeme v projektu Studijní zahrada a starší žáci vyjedou hned v září na
ekopobyt Čabárna do Kladna. Za peníze z výtěžku za akademii jsme adoptovali
veverku obecnou a králíka divokého. Mladší děti se na ně pojedou podívat na Huslík.
 Kromě tohoto projektu se každoročně zapojujeme do dílčích projektů, sportovních,
recitačních soutěží a jazykových olympiád. S akcemi se budete mít možnost
seznámit na webových stránkách školy nebo od třídního učitele. I letos se děti
zúčastní Poháru vědy. Na sobotu 15.10. 2016 plánujeme zajímavou akci pro rodiče i
veřejnost, budete o ní včas informováni.
4. O co žádáme rodiče ?
 O účast na první třídní schůzce v září 2016, kde se seznámíte se školním řádem,
budou sděleny jednotlivé poplatky, dozvíte se o nových akcích, které jsme pro Vaše
děti na letošní rok připravili. Sledujte školní webové stránky, kde najdete plánované
akce a aktuální zprávy. Zprávy zároveň zveřejňujeme i na facebooku školy.
 Na čtvrtky, barevné papíry, výtvarné potřeby, kopírování vybíráme opět příspěvek
200 Kč na žáka na celý školní rok. Na sešity budeme vybírat dle počtu a druhu sešitů
rozdaných žákům.
 Zveme Vás na pravidelné konzultace a třídní schůzky, využívejte jich. Pokud budete
mít zájem a potřebu, můžete si domluvit schůzku s vyučujícím i mimo pravidelné
třídní schůzky. Ředitelka nabízí pravidelné konzultace v pondělí odpoledne.
Využívejte elektronickou poštu a pište nám Vaše návrhy a připomínky na adresu
zakladni.skola@prerovnl.cz nebo na zs.y.hruskova@seznam.cz. Požádejte svoji paní
učitelku o e-mailovou adresu. Od 7.45 do 11.30 bude škola uzamčena, zazvoňte,
přijdeme Vám otevřít. Telefon do sborovny na omlouvání dětí je 325565426.
 Adresa školních webových stránek, kde se dozvíte více: www.skolaprerovnl.cz.
Všem dětem, rodičům a zaměstnancům přeji úspěšný a zajímavý školní rok.
Mgr. Yveta Hrušková

