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číslo

3

Vážení rodiče, milí žáci!
školní rok vstupuje do závěrečné fáze. Před námi je čas školních výletů, sportovních,
kulturních i jiných akcí, ale také příprav nového školního roku. Nejdůležitější informace
o tom, co bylo a co bude, vám přináší 3. číslo našeho zpravodaje. Přeji vám i nám, aby konec
školního roku byl příjemný.
Jan Režný

Inspekce ve škole
V lednu proběhla ve škole komplexní kontrola České školní inspekce. Pětičlenný tým
inspektorek pracoval v naší škole celých pět dní. Inspektorky navštívili ve vyučovacích
hodinách téměř všechny učitele, velmi podrobně prověřili kvalitu vyučování, dokumentaci
školy, způsob a efektivitu řízení, vybavení školy, mimoškolní nabídky a další skutečnosti.
Pozornosti neunikly ani základní umělecká škola, školní družina a klub. Závěrem inspekce
bylo konstatování, že naše škola je dobrá a jednoznačně převažuji pozitiva. Určitá
doporučení zazněla především ve využívání didaktických pomůcek a v oblasti forem výuky.
Inspekční zpráva v plném znění je k dispozici na webových stránkách ČŠI: www.csicr.cz.

Školní jídelna
Jediný vážnější nedostatek zjistila školní inspekce ve školní jídelně v oblasti
dodržování tzv. spotřebního koše. Spotřeba některých potravin je někdy mimo povolený
rozsah, což je v rozporu s vyhláškou o školním stravování. Dodržování spotřebního koše
v našich podmínkách je poměrně složité, proto ČŠI navrhla řešení: přestat nabízet výběr ze
dvou jídel nebo zvýšit stravné. Toto řešení ale není příliš populární a považovali bychom ho
za krok špatným směrem. Zatím se tedy spokojíme s opatřením, o kterém jsme informovali
v únoru prostřednictvím EDOOKITU. To znamená, že výběr ze dvou jídel nebude v pondělí
a v pátek. V tomto režimu vaří školní jídelna od 1. března a zatím to funguje. Výši stravného
zatím neměníme, ale nevylučujeme jeho úpravu, zejména v souvislosti s vývojem cen
potravin.

Školská rada
Od Nového roku pracuje školská rada při naší škole v novém složení. Své připomínky
a náměty můžete předat školské radě prostřednictvím e-mailu: srzszliv@gmail.com.

Kontrola KHS
Začátkem března naši školu přepadla kontrola Krajské hygienické stanice z podnětu
telefonického udání, že ve škole nejsou v pořádku sociální zařízení a že se špatně uklízí.
Inspektorky KHS prověřily úklid všech WC ve škole. Kontrolní zpráva konstatuje, že vše je
v pořádku a stížnost je neoprávněná (zpráva je k nahlédnutí v kanceláři školy). Pracovnice
KHS potvrdily, že úklid je prováděn řádně, ale aktuálně je na některých WC nepořádek
způsobený žáky během vyučovacího dne, a tomu škola může jen těžko zabránit. Viníky
nepořádku jsou nevychovaní žáci, kterým chybí základní hygienické návyky nebo kteří chtějí
úmyslně škodit.

Zápis do 1. tříd
Ve dnech 6. a 7. dubna
proběhl v prostorách školní
družiny zápis do 1. tříd. Pro
budoucí prvňáčky a jejich
rodiče to je často první kontakt
se školou, pro nás jsou to dny
plné očekávání: Kolik jich
bude?
Zápis proběhl v poklidu
a snad byl pro všechny
účastníky příjemný.
Zapsáno máme 55 dětí,
z toho 5 žádostí o odklad školní
docházky. Znamená to, že v září 2018 otevřeme 2 první třídy po 25 žácích. Jejich rodiče
zveme na informativní schůzku 11. června v 18 hodin v sále ZUŠ, kde se dozví všechno, co
budou děti potřebovat k nástupu do 1. třídy a také způsob, jak budou zařazeny do tříd.

Chystané rekonstrukce
V plánovaných investičních akcích došlo k některým změnám v důsledku aktuálních
cenových kalkulací a výsledku schvalovacích procesů. V nejbližší době a hlavně o hlavních
prázdninách proběhnou tyto akce:
 Výměna dveří včetně zárubní na I. st. ZŠ (akce ZŠ a ZUŠ)
 Rekonstrukce podlahy v prostoru šaten II. st. ZŠ (akce ZŠ a ZUŠ)
 Kompletní rekonstrukce šaten II. st. ZŠ a převedení na čipový systém (akce města)
 Vybudování jazykové laboratoře (akce města ve spolupráci s MAS Rozkvět)
 Rekonstrukce vjezdu do školního dvora (akce města)
Plánovaná rekonstrukce podlah na chodbách v I. a II. patře hlavní budovy se odkládá.

Ředitelské volno
Školský zákon umožňuje řediteli školy vyhlásit během školního roku celkem 5 volných
dní (tzv. ředitelské volno) z technických nebo organizačních důvodů.
Ředitelská volna ve školním roce 2017-2018:
 29. října mezi státním svátkem a víkendem
 7. března z důvodu mimořádné nemocnosti zejména učitelů
 4. května – pořádáme XXI. ročník krajské soutěže Zlivská kytara 2018
 7. května před státním svátkem – školení pro zaměstnance školy
Zbývající 5. den prozatím ponecháváme v rezervě, kdyby nastala nějaká nepředvídaná
situace. Ředitel školy není povinen všechny dny ŘV využít.

Spojování tříd
V poslední době je trochu rozruch vyvolaný hrozbou spojení některých ročníků do
jedné třídy. Aktuálně tato hrozba visí nad 6. a 7. ročníkem. V 6. ročníku máme teď
dohromady 32 žáků, v 7. ročníku po odchodu žáků do víceletých gymnázií bude také 32 žáků.
Podle vyhlášky o základním vzdělávání se třídy naplňují do počtu 30, výjimečně do počtu 34.
Je tedy jasné, že počty žáků v ročnících jsou hraniční. My rozhodně spojovat třídy nechceme.
Vyučování ve třídě s menším počtem žáků je určitě kvalitnější a efektivnější. Ovšem

ekonomika je neúprosná, a pokud počet žáků v ročníku klesne na 30 a méně, spojit budeme
muset. Zásadně to mohou ovlivnit žáci, kteří propadnou nebo se třeba odstěhují.

Mobilní telefony
Nebezpečný a nakažlivý mor v podobě mobilních telefonů zachvátil celý svět
a samozřejmě se nevyhnul ani naší škole. Mnozí žáci tráví s chytrým telefonem celé hodiny
a život bez něj si neumějí představit. Uznávaní psychologové varují, že závislost na těchto
zařízeních může mít horší důsledky než alkohol nebo kouření. Především jde o postupné
zhoršování intelektu, ztrátu sociální orientace, splývání virtuálního a reálného světa
a v neposlední řadě o degradaci svalové hmoty, případně rozvoj obezity. Tento problém musí
řešit hlavně rodiče, ale týká se i školy, protože v ní děti tráví velkou část svého času. Na
mnohých školách již přistoupili k razantnímu řešení a mobily ve škole vůbec nepovolují. My
jsme o problému také hovořili v žákovském parlamentu, ve školské radě i na pedagogické
radě. Problém to není vůbec jednoduchý a názory se velmi liší. Zatím jsme se shodli na
opatření, která budou součástí školního řádu:
 Při vyučování, ve školní družině a ve školním klubu bude mobil vypnutý a uložený
v tašce (nesmí být na lavici nebo v lavici). Ve výjimečných případech může jeho
použití povolit vyučující, např. při zjišťování informací nebo při využití aplikace
kalkulačka, stopky apod. Stejně tak bude mobil vypnutý a uložený ve školní jídelně.
 Během přestávek je dovoleno používat mobily pouze v tichém režimu a pouze
v případě, že žák je připraven na vyučování v další hodině. Je zakázáno používat
jakákoliv zařízení k pořizování záznamů obrazu i zvuku a šíření hluku a hlasité hudby.
 Nedodržování těchto ustanovení bude posuzováno jako porušování školního řádu se
všemi důsledky. Mobilní telefon může být provinilci odebrán do konce vyučování,
přestupek bude projednán s rodiči, případně uděleno výchovné opatření.

Školní akademie se vrací do Zlivi
Po řadu let jsme v naší škole pořádali tematické projekty na různá historická období
i jiná témata, na kterých se podíleli žáci a učitelé ZŠ i ZUŠ. Připomeňme úspěšné projekty
Renesance, Baroko, Gotika, 60. léta, Cesta kolem světa za 80 minut, Rožmberkové,
Mrkvovize a další. Příprava takového pořadu byla vždy nesmírně náročná a představovala
měsíce namáhavé práce a starostí. Letos si tedy odpočineme od složitých projektů
a pozveme rodiče a veřejnost na tradiční školní akademii, kde si jednotlivé třídy připraví svůj
osobitý program. Akademie se uskuteční v Kulturním domě Zliv 17. května od 17 hodin
a všichni jsou srdečně zváni.

Jan Režný, ředitel školy

