Zpravodaj ZŠ a ZUŠ Zliv
školní rok 2017/2018

číslo

1

Vážení rodiče, milí žáci! Vývoj nelze zastavit a po 20 letech vydávání našeho Zpravodaje
v tištěné podobě přecházíme na digitální formu. Prostřednictvím žákovské knížky budete
vždy informováni, že se na stránkách školy objevilo nové číslo. V tomto vydání naleznete
nejdůležitější informace k novému školnímu roku. Veškeré připomínky a náměty přijímá
ředitel školy Mgr. Jan Režný.
Základní škola a Základní umělecká Obsazení školy
telefon:
škola, Zliv, okr. České Budějovice je
přes spojovatelku
obecní školou s právní subjektivitou, Ředitel školy: Mgr. Jan Režný
Zástupce ŘŠ pro ZŠ: Mgr. Dana Havlová přes spojovatelku
která hospodaří jako příspěvková
Zástupce ŘŠ pro ZUŠ: MgA. Jana Zavičáková 387 993 494
organizace, jejímž zřizovatelem je Vedoucí ŠJ: Jana Staňková
387 993 473
město Zliv. Škola má součásti:
Ekonomka : Bc. Naděžda Vlčková
přes spojovatelku
Spojovatelka, tajemnice: Monika Benediková 387 993 323
Základní škola, Základní umělecká
Školník :
Radim Drmota
přes spojovatelku
škola, Školní družina, Školní klub
Výchovný poradce: Anna Benešová
přes spojovatelku
a Školní jídelna.
Vychovatelky ŠD: V.Božovská, Mgr.A.Štabrňáková 739 120 916
Web:
www.zszliv.eu
e-mail:
zszliv@seznam.cz
Adresa školy: ZŠ a ZUŠ Zliv, Lidická 315, 373 44 ZLIV
IČ: 00581623
číslo účtu: 3014635/0300
ID datové schránky: 8b975c

Třídní učitelé:
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
Zahájení přípravných prací 30. srpna 2017 v 8.00 hod.
Zahájení vyučování
pondělí 4. září 2017
Státní svátek
čtvrtek 28. září 2017
Ředitelské volno
pátek 29. září 2017
Podzimní prázdniny
26. a 27. října 2017
Státní svátek
pátek 17. listopadu 2017
Vánoční prázdniny
23. prosince 2017 - 2. ledna 2018
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018
Ukončení 1. pololetí
středa 31. ledna 2018
Pololetní prázdniny
pátek 2. února 2018
Jarní prázdniny
12. – 18. března 2018
Velikonoční prázdniny
29. – 30. března 2018
2. dubna - Pondělí velikonoční
Ředitelské volno (ZK 2018) pátek 4. května 2018
Ukončení 2. pololetí
pátek 29. června 2018
Hlavní prázdniny
2. července – 2. září 2018
Vyučování začne v pondělí 3. září 2018

I.A Vlčková
I.B Klimešová
II.A Procházková
II.B Vařáková
III.A Wohlschlägerová
III.B Šmídová
IV.A Rysová
IV.B Musilová
V.A Matašovská
V.B Bráchová
VI.A Šmíd
VI.B Koudelková
VII.A Horáková
VII.B Kulířová
VIII.A Smíšková
VIII.B Huszárová
IX.A Režná
IX.B Míková

PLÁN PEDAGOGICKÝCH RAD A SCHŮZEK RODIČŮ

POZOR!

Od 1. září 2017 měníme systém.

Pedagogické rady

Schůzka rodičů

Konzultační odpoledne

Začátek vždy v 14 hod.

Začátek vždy v 17.30 I. stupeň
v 18 hod. II. stupeň

Radiče mohou navštívit kteréhokoliv učitele
v době od 16 do 18 hod.

13. listopadu 2017

11. září 2017

30. října 2017

22. ledna 2018

8. ledna 2018

16. dubna 2018

26. března 2018

25. června 2018

11. června 2018

Schůzka rodičů – pořádáme vždy začátkem září. Smyslem schůzky je informovat rodiče o novém školním roku,
o změnách, nastavit pravidla, navázat kontakt. TU nebo ředitel školy může v případě potřeby svolat schůzku
rodičů kdykoli během školního roku. Návrh na svolání schůzky mohou podat i rodiče tř. učiteli.
Konzultační odpoledne – pořádáme vždy přibližně dva týdny před klasifikační pedagogickou radou. Cílem je
umožnit rodičům osobní setkání s pedagogy, vzájemnou informovanost a vysvětlení některých opatření.
Rodičům doporučujeme objednat si určitý čas, který je pro obě strany závazný. Škola vytvoří objednávací
systém.

Úřední hodiny tajemnice: denně kromě úterý: 7.00 – 12.00 hod., v úterý 8.30 – 13.30 hod.
Ředitele zastihnete v ředitelně nejspolehlivěji v době 7.30 – 8.00 hod. V jiný čas po dohodě.
Úřední hodiny výchovného poradce: čtvrtek od 10.00 do 11.30 hod.
Učební plán základní školy
Ve všech ročnících se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Zliv, verze 2016.
Angličtina se vyučuje povinně od 3. ročníku, němčina od 7. ročníku.
Od 7. ročníku otevíráme volitelné předměty: Základy ekonomiky a domácnost.
Nabídka kroužků
Při škole bude pracovat řada zájmových kroužků. Výše příspěvku za jedno pololetí je 400 Kč.
Přihlášky do kroužků a další informace přímo u jejich vedoucích.
Školní zájmové kroužky:
Loutkový (Vařáková)
Fio (Bráchová)
Zábavná matematika (Vlčková)
Čtení (Procházková)
Čtenářský klub (Vařáková)
Kytarový (Koudelková, Huszárová)
Vybíjená (Míková)
Včelařský (Marhoun)
Badatelský – přírodovědný (Smíšková)
Angličtina (Huszárová)
Love dogs (Klimešová)
Florbal (Pour)

Nabídka bude dále rozšiřována podle možností
školy a zájmu dětí. V případě malého zájmu
nebude kroužek otevřen.
Škola dále poskytuje prostor pro zájmovou
činnost pořádanou dalšími organizacemi (fotbal,
karate, angličtina, mažoretky, gymnastika,
moderní tanec, hasičský sport, folklórní soubor
Bystřina, apod.) Nábor do těchto útvarů
organizují samy organizace.

Školní družina
Školní družina nabízí mimoškolní zájmovou činnost pro žáky 1. až 4. ročníku I. stupně.
Od 1.9.2017 platí nová pravidla pro přihlašování z důvodu vyčerpání kapacity ŠD v loňském
roce. Přednost budou mít žáci 1. a 2. tříd, kteří se přihlásí do 1. září. Podrobněji viz řád ŠD na
webových stránkách školy. ŠD je otevřena denně od 6 do 16 hodin, podle aktuální potřeby
lze otevírací dobu upravit. Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je 100 Kč/měsíc
(platí se pololetně). Sleva se neposkytuje. Splatnost úplaty: do 15.9.2017 platebním
příkazem s přiděleným variabilním symbolem. Nezaplacení školného je důvodem k vyřazení
žáka ze školní družiny.
Školní klub
Ve dnech pondělí až čtvrtek od 13.40 do 15.40 mohou žáci II. stupně navštěvovat
školní klub. K dispozici je široká nabídka odborné literatury, videotéka a počítače
s internetem. V jiné době je IC přístupné po dohodě se správcem. Pro výuku i využití mimo
vyučování je k dispozici počítačová učebna s trvalým připojením na internet. Internet je
přístupný pro žáky a zaměstnance školy zdarma. Zakázán je přístup na stránky se závadným
obsahem. Školní klub může sloužit také jako doučování.
Školní šatna
Na I. stupni proběhla během prázdnin kompletní rekonstrukce šaten. Pro žáky 1. a 2.
ročníku jsou určeny společné šatny, pro žáky 3. až 5. ročníku jsou určené šatní skříňky, vždy
jedna skříňka pro dva žáky. Během prvních dnů školy bude všem žákům I. st. přidělen
elektronický čip k odemykání skříňky. Cena čipu je 100 Kč, splatnost do 15.9.. Čip zůstává
v majetku žáka po celou dobu užívání šatny.
Žákům druhého stupně nabízíme osobní šatní skříňky na klíč za roční pronájem 100,Kč splatný do 15.9.. Skříňku si mohou pronajmout také dva žáci dohromady. Věci uložené
ve skříňce jsou pojištěné i v době mimo vyučování (pouze v případě prokazatelného
násilného vniknutí). Žáci, kteří nemají zájem o pronájem skříňky, mohou bezplatně využívat
společnou šatnu. Žákům, kteří budou porušovat řád šatny nebo budou často zapomínat klíč,
bude šatnová skříňka odebrána.
V případě, že se čipový systém na I. st. osvědčí, v dalších letech jej rozšíříme i na II.
stupeň. Stejný čip potom nahradí také kartičku ve školní jídelně a bude sloužit k identifikaci
strávníka a objednávání jídel.
Polední přestávka
Podle vyhlášky o základním vzdělávání žáci během polední přestávky nesmějí opustit
školu. Pokud rodiče chtějí žáku v této době umožnit odchod z budovy, musí podat žádost.
Formulář žádosti je k dispozici na www.zszliv.eu nebo v kanceláři školy.
Knihovna
Provozní doba žákovské knihovny na I. stupni ZŠ bude stanovena až podle rozvrhu
odpoledních činností. O velkých přestávkách budou opět probíhat oblíbené čítárny
a připravují se další projekty na podporu vytváření pozitivního vztahu dětí k literatuře
a poezii. Po celý školní rok bude v knihovně realizovat svoji činnost čtenářský klub, který
bude financován z Evropských fondů.

Elektronická žákovská knížka
Po ročním ověřování na I. stupni rozšiřujeme el. žákovskou knížku a veškerou třídní
dokumentaci v systému Edookit na celou školu. Rodiče žáků budou s novým systémem
seznámeni na první třídní schůzce.
Školská rada
Předseda: Mgr. Jana Kubištová, MBA
členové: Bc. Marika Skoblíková, Mgr. Lenka Dierzé, Pavla Dušková, Mgr. Kateřina Vlčková,
RNDr. Yveta Smíšková. Náměty, připomínky, názory zasílejte na srzszliv@googlegroups.com.
Školská rada v tomto složení končí svoji činnost, během listopadu proběhnou volby
do školské rady na další tříleté období 2018 – 2020.

Školní řád
Školní řád naší školy v plném znění je zveřejněn na webových stránkách školy:
www.zszliv.eu. Jeho součástí je klasifikační řád a přehled výchovných opatření.

ZUŠ
Naše základní umělecká škola nabízí dětem rozvoj uměleckého talentu v oboru
hudebním a výtvarném pod vedením kvalifikovaných učitelů. Přihlášky nových žáků jsou
k dispozici u zástupce ředitele školy MgA. Jany Zavičákové, podmínkou přijetí do hudebního
oboru je složení talentové zkoušky, které se budou konat ještě ve dnech 4. až 7. září
v kanceláři ZUŠ od 14 do 16 hod.. Zájemci o výtvarný obor se mohou přihlásit přímo
u vedoucího výtvarného ateliéru Mgr. Zdeňka Ptáka. Přijímáme také talentované děti do
pěveckého sboru Skřivánek a přípravného sboru Jahůdky. Přihlášky u sbormistra Josefa
Zaplatílka. Zapsaní žáci se dostaví 4. září v době od 13 do 16 hod. ke svému učiteli, v případě
jeho nepřítomnosti se přihlásí v kanceláři ZUŠ.
Školné ZUŠ
Pro školní rok 2017/2018 je na základě platných předpisů stanoveno školné za jedno
pololetí:
Hudební obor: individuální výuka 1.200,- Kč
současná výuka dvou a více žáků 900,- Kč

PHV dva a více žáků:

700,- Kč

Výtvarný obor:

800,- Kč

Platí se převodem z účtu do 15. září (1. pololetí ) a do 15. února (2. pololetí) pod přiděleným
variabilním symbolem. Platby za více žáků nebo činností nelze slučovat! Sleva se
neposkytuje. Nezaplacení školného v termínu je důvodem k ukončení studia. V dalších letech
očekáváme mírné zvýšení školného.
Půjčovné v ZUŠ:
Škola může zapůjčit hudební nástroje na 1 rok za poplatek:
Nástroje s pořizovací cenou nad 10.000,- Kč
500,- Kč
Nástroje s pořizovací cenou do 10.000,- Kč
300,- Kč
Pro žáky z jiné hudební školy je půjčovné dvojnásobné.

Školní jídelna:
Vaříme především pro žáky a zaměstnance školy, ale v rámci využití kapacity také pro
cizí strávníky. Strávníci si mohou
Cena
Mzdov é Věcná Cena 1 jídla Příspěv e
Přísp.
Ziskov á
Strávník
STRAVNÉ potrav in náklady režie
celkem
k školy
FKSP
přirážka
platí
vybrat ze dvou nabízených jídel
Žáci 7 - 10 let
25
21
10
56
31
0
0
25
prostřednictvím objednávacího
Žáci 11 - 14 let
27
21
10
58
31
0
0
27
terminálu v jídelně nebo přes
Žáci nad 15 let
29
21
10
60
31
0
0
29
internetové stránky školy, kde je
také
zveřejněn
jídelníček. Zaměstnanci školy 29 21 10
60
31
20
0
9
Stravné se platí na měsíc Důchodci - bývalí 29 21 10
60
0
10
0
50
zaměstnanci školy
dopředu převodem z účtu,
Důchodci (ostatní)
29
21
10
60
0
0
0
60
nejlépe na základě souhlasu
60
0
0
0
60
k inkasu.
Informace
podá Zaměstnanci obce 29 21 10
Ostatní strávníci
29
21
10
60
0
0
4
64
vedoucí ŠJ.
Změna uvedených informací vyhrazena. O případné změně budete informováni na www.zszliv.eu.

Vydala ZŠ a ZUŠ Zliv dne 25.8.2017
Redakce Jan Režný

