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Vážení rodiče, milí žáci!
Po internetových vlnách k Vám připlouvá druhé číslo našeho zpravodaje s několika
důležitými informacemi. Některé Vás potěší, některé nepotěší a některé Vám budou úplně
jedno. Tak už to prostě chodí. Přeji Vám, aby těch dobrých zpráv nejen v tomto zpravodaji,
ale v celém příštím roce, byla většina.
Jan Režný

Školní psycholog
Mnoho škol v naší zemi už využívá služeb vlastního psychologa, který pomáhá řešit složité
situace a problémy žáků, rodičů i učitelů. Důvod, proč dosud nebyl školní psycholog v naší
škole, je pouze ekonomický. Na sklonku tohoto roku jsme využili dotačního programu
Šablony a přijali do pracovního poměru školního psychologa, kterým je Mgr. Kateřina
Kubíčková. Kancelář má v kabinetu výchovného poradce v prvním patře hlavní budovy,
kontakt, úřední hodiny a další informace naleznete na našich webových stránkách
www.zszliv.eu.

Školská rada
Jak už jste byli informováni, s koncem tohoto roku končí také volební období stávající školské
rady. Během listopadu a prosince proběhly volby zástupců z řad rodičů, pedagogů a také
zřizovatele. Na základě těchto voleb bude v období let 2018 – 2020 školská rada pracovat
v tomto složení:
Za rodiče: Romana Hrdinová, Bc. Pavla Dušková
Za pedagogický sbor: Mgr. Milan Šmíd, Mgr. Věra Bráchová
Za zřizovatele: Bc. Hana Burcevová, DiS., Bc. Marika Skoblíková
Ustavující zasedání, na kterém bude zvolen předseda školské rady a stanoven jednací řád,
proběhne 8. ledna.

Zápis do 1. tříd
Na základě novely školského zákona nebude již druhým rokem zápis do 1. tříd v lednu, jak
bývalo zvykem, ale v dubnu. Konkrétně v naší škole proběhne zápis ve dnech 6. a 7. dubna
v budově I. stupně. Oficiální vyhlášení bude zveřejněno v lednu na stránkách školy
a prostřednictvím Edookitu. Rodiče, kteří budou požadovat odklad školní docházky pro své
dítě, musí před zápisem získat doporučení pedagogicko psychologické poradny a odborného
lékaře. Zejména vyšetření v PPP je nutné objednat co nejdříve, čekací lhůty jsou velmi
dlouhé.

Kurz společenského tance
30. listopadu skončil závěrečným věnečkem kurz společenského tance a etikety pro žáky 9.
ročníku. Absolventi předvedli své taneční umění, což přítomní rodiče a hosté ocenili
mohutným potleskem. Určitě si to všichni užili. Bohužel, tento taneční kurz byl
pravděpodobně poslední, který naše škola pořádala. Taneční kurz pro deváťáky jsme
pořádali každoročně od roku 2006 a v tom jsme byli mezi základními školami raritou.
Bohužel, taneční mistr našich kurzů Jan Režný junior už z rodinných důvodů nebude dále

působit jako lektor a jiného kvalitního lektora neseženeme. Příští zájemci o taneční si tedy
budou muset počkat až na kurzy pořádané pro studenty středních škol.

Stravné
Cena oběda ve školní jídelně se skládá ze tří složek: náklady na potraviny, náklady na platy
kuchařek a náklady na provoz. Provozní náklady se příliš nemění, ale pokud jde o potraviny,
zaznamenáváme v poslední době značný nárůst cen některých základních komodit, např.
máslo a vejce. V listopadu došlo nařízením vlády k navýšení platů zaměstnanců a dále
uvažujeme o přijetí další kuchařky, aby kuchyně omezila vaření z polotovarů. To všechno se
promítá do ceny oběda a v důsledku toho připravujeme mírné zvýšení stravného. Po
ukončení finančního roku provedeme analýzu veškerých nákladů a k 1. březnu vydáme
novou tabulku stravného.

Šatny
Nové šatny na I. stupni mají za sebou čtvrt roku provozu. Způsob zabezpečení elektronickými
čipy je unikátní a zdá se, že se osvědčil. Kromě drobných technických problémů funguje
systém velmi dobře. K malým komplikacím došlo v důsledku nesprávného zacházení ze
strany některých žáků. Nedošlo jim, že čipy slouží k zabezpečení skříňky a nejsou na hraní.
A tak různě experimentovali a zkoušeli, co systém vydrží. Vydržel hodně, ale přece ne
všechno. Na základě těchto zkušeností výrobce poněkud upravil software a zatím to šlape
dobře.

Co se chystá
Minulou středu zastupitelstvo města schválilo rozpočet na příští rok. Ten nám dovolí
realizovat některé plánované akce. Měli bychom provést rekonstrukci šaten na II. stupni ZŠ
s elektronickým zabezpečením na čipy jako na I. stupni. Ve dvou patrech dojde
k rekonstrukci chodeb, na I. stupni dokončíme výměnu dveří a počítačovou učebnu vybavíme
novými počítači. Město slíbilo provést úpravu vjezdu do dvora a opravu obslužného chodníku
kolem kuchyně, kde nám zatéká do budovy. Ve školním areálu město snad zahájí stavbu
nové sportovní haly.

Almanach školy
Hlavní budova školy letos oslavila své 60. narozeniny. Při té příležitosti jsme chtěli vydat
výroční almanach. S přípravou jsme začali již před dvěma lety a předpokládali jsme, že
získáme od občanů, bývalých žáků a zaměstnanců dostatečné množství dokumentů, fotek
a vzpomínek. Bohužel se tak nestalo a přes několik výzev jsme nezískali téměř nic. Práce na
almanachu se tak zkomplikovala, ale neskončila. Věřím, že se nám publikaci povede, sice se
zpožděním, ale přece jen vydat.

Plavecký kurz
Dovednost plavat a neutopit se by měla patřit k základnímu vybavení do života každého
člověka. Naše škola pořádá kurzy plavání od nepaměti a bude je pořádat dále. V současné
době velmi dobře spolupracujeme s Plaveckou školou České Budějovice. Dosud platilo
pravidlo, že samotný výcvik platila škola, dopravu autobusem platili rodiče. V tomto roce
rozhodlo Ministerstvo školství o podpoře plavání (jedno z mála užitečných rozhodnutí), a to
nám umožňuje výrazně snížit cenu kurzu, která je letos pro rodiče pouze 500 Kč za deset
dvouhodinových lekcí.

Ředitelské volno
Ředitel školy má podle školského zákona možnost vyhlásit během jednoho školního roku
max. 5 volných dní z organizačních nebo provozních důvodů. Jeden den jsme již využili 18.
listopadu, jeden den vyhlásíme 4. května, kdy budeme pořádat krajskou přehlídku Zlivská
kytara 2018 a 3 dny nám zatím zbývají. Tyto dny nemusíme nutně využít, ale ponecháme si je
jako rezervu pro případ nečekaných událostí, jako je třeba chřipková epidemie, havárie,
plánovaný výpadek elektřiny nebo dodávky vody apod. Pokud k žádné takové události
nedojde, můžeme volné dny využít v pondělí před květnovými státními svátky.
Ale květen je ještě daleko, teď vám všem přeji příjemné
prožití vánočních svátků, a ať je příští rok lepší než ten
minulý.
Jan Režný, ředitel školy

