Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Hlavečník,
okr. Pardubice
OBĚŽNÍK PRO RODIČE
Základní informace o průběhu školního roku 2014 – 2015

1. Personální obsazení
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
ředitelka školy

Mgr. Bohumila Kalinová

třídní učitelka 1. a 2. ročníku, správce školního
archivu

Mgr. Martina Břeňová

třídní učitelka 3., 4. a 5. ročníku, výchovná
poradkyně, koordinátor ŠVP

Margita Doležalová, DiS.

třídní učitelka 6. a 7. ročníku

Mgr. Dana Poláchová

třídní učitelka 8. ročníku, koordinátor EVVO

Mgr. Lucie Hlaváčková

třídní učitelka 9. ročníku, vychovatelka ŠD,
koordinátor ŠVP

Mgr. Hana Synková

učitelka ZŠ, vedoucí školní knihovny, koordinátor
projektů

Mgr. Tereza Nakládalová

asistentka pedagoga, správce školní matriky

Eva Vondráčková

externí učitelka ZŠ (výuka ruského jazyka)

Mgr. Iva Hatašová

vedoucí učitelka MŠ

Martina Křídlová

učitelka MŠ, vychovatelka ŠD

Martina Robovská

školní psychologický konzultant

PhDr. Markéta Ďurechová

asistentky pro nápravu specifických poruch učení
(ve spolupráci s PPP Pardubice)

Margita Doležalová, DiS.
Mgr. Hana Synková
Mgr. Martina Břeňová

PROVOZNÍ A OSTATNÍ PRACOVNÍCI
pracovník poskytující osobní služby žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami
ekonom

Irena Šimicová

mzdová účetní

Věra Bergerová

správce počítačové sítě

Miroslav Kalista

vedoucí školního stravování, kuchařka

Věra Kalistová

vedoucí kuchařka

Alena Pavlíková

školník

Pavel Čambor

uklízečka MŠ

Jitka Mikulová

uklízečka ZŠ

Eva Svobodová

Ing. Ivo Berger

2. Školská rada, Školní rada žáků a Sdružení rodičů
o Školská rada
Mgr. Tereza Nakládalová

zastupuje školu

Věra Kalistová

zastupuje rodičovskou veřejnost

Dagmar Slánská

zastupuje zřizovatele školy, Obec Hlavečník

Školská rada se schází nejméně 2x za školní rok.
o Školní rada žáků
Aktuálně složená ze starostů jednotlivých tříd, počínaje 4. ročníkem. Schůzky se konají
obvykle 1 x za 14 dnů. Ředitelství ZŠ zastupuje na schůzkách ředitelka školy Mgr. Bohumila
Kalinová.
o Sdružení rodičů
V naší škole funguje Sdružení rodičů, jeho předsedkyní je paní Eva Svobodová. Sdružení
spravuje svůj fond, do kterého finance proudí z několika zdrojů. Je to především příspěvek na
žáka od Vás rodičů (o výši rodičovského příspěvku se bude diskutovat na prvních třídních
schůzkách), dále pak příjem ze sběru druhotných surovin a výtěžek školního plesu. Z fondu
Sdružení rodičů jsou financovány především akce pro děti a školní vybavení, které slouží
výhradně dětem, v minulosti např. pingpongový stůl. Uvítáme samozřejmě sponzorské dary,
ale i nápady, jak fond ještě účelněji využít.

3. Organizace školního roku (státní svátky, volné dny a období prázdnin)
o Začátek školního vyučování ve školním roce 2014/2015 - pondělí 1. září 2014
o Den vzniku samostatného československého státu – úterý 28. 10. 2014
o Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014
o Den boje za svobodu a demokracii - pondělí 17. listopadu 2014
o Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek
2. ledna 2015
o Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015
o Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015
o Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015
o Jarní prázdniny 16. února - 22. února. 2015
o Velikonoční prázdniny - čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015
o Velikonoční pondělí – 6. dubna 2015
o Svátek práce – pátek 1. května 2015
o Den vítězství – pátek 8. května 2015
o Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června
2015
o Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015
o Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015

4. Plán třídních schůzek
ZŠ:
o přelom září a října 2014 projednání výše rodičovského příspěvku, nové možnosti
komunikace se školou, informace ke stravování, změny v klasifikačním řádu …
o polovina ledna 2015
o květen 2015

MŠ:
o polovina září 2014
o v rámci pravidelních setkání s rodiči (minimálně 2x za rok)
O přesných datech budete včas informováni prostřednictvím žákovských knížek a webových
stránek, v MŠ pak prostřednictvím nástěnky.

5. Plán pedagogických rad
o
o
o
o
o

St 3. 9. 2013
polovina listopadu
3. týden v lednu
polovina března
3. týden v červnu

O přesných datech budete včas informováni prostřednictvím webových stránek.

6. Závazné dokumenty
Naše základní škola vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu. „Školní vzdělávací
program pro základní vzdělávání“ včetně přílohy pro vzdělávání žáků s LMP. Pro
veřejnost k nahlédnutí v ředitelně školy a také na našich webových stránkách v sekci
Nástěnka.
V mateřské škole se vzdělává podle školního vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání, který nese název „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě.“
Dokumentem ZŠ upravujícím vztah žáků a rodičů ke škole je školní řád, přístupný na hlavní
nástěnce v přízemí školy a na webových stránkách školy. Mimo jiné obsahuje i v letošním
roce odstavec o používání mobilních telefonů a další audiovizuální techniky v prostorách
školy.
Školní řád pro MŠ je přístupný na nástěnce v prostorách šatny.
V dalším závazném dokumentu, kterým je klasifikační řád školy, došlo k významnější
změně. Předměty Hv, Tv, Vv a Pč budou hodnoceny slovně. O změně v klasifikaci budeme
diskutovat na prvních třídních schůzkách.

7. Omlouvání žáků
Omlouvání žáků je stanoveno školským zákonem a od školního roku 2012 – 2013
metodickým pokynem.
Zákonný zástupce je
do 3 kalendářních dnů.

povinen

doložit

důvody

nepřítomnosti

žáka

nejpozději

Další podmínky omlouvání a uvolňování žáků stanovuje školní řád: Po návratu žáka musí
zákonní zástupci nejpozději 7. kalendářní den doložit důvody nepřítomnosti s přesným
vymezením její délky. Pozdější omluvy jsou v rozporu se školním řádem, a tedy
nepřípustné, hodiny budou započítány jako neomluvené.
V případě předem známé absence žáka (návštěva lékaře, …) Vás žádáme o písemné nebo
telefonické omluvení předem.

8. Plánované výchovně vzdělávací akce pro MŠ i ZŠ
Pravidelné akce:
o Slavnost padajícího listí
o Mikulášská nadílka
o Vánoční tvořivé dílny
o Vánoční jarmark
o Vánoční besídky
o Vánoční večer
o VV exkurze – 8. + 9. ročník
o Valentýnská diskotéka - II. stupeň
o Vynášení Morany – vítání jara - MŠ a I. stupeň
o Velikonoční tvořivé dílny
o Velikonoční nadílka
o Rej čarodějnic - MŠ a I. stupeň
o Školní ples
o Den Země
o Den dětí
o Ozdravný pobyt v tuzemsku nebo v zahraničí, popřípadě několikadenní školní výlet

Další akce dle nabídky:
o Exkurze a výlety (hned v září to pro ZŠ budou dožínky v Pardubicích, a to zdarma)
o Návštěva divadelního představení, koncertu
o Vlastní krátkodobé projekty
o Besedy
o Soutěže

Vaše návrhy, nabídky, inspirace velmi vítáme. Nezapomeňte, že na většinu akcí jste také
zváni a některé akce pořádáme převážně pro Vás.

9. Zájmové kroužky
V základní škole probíhají od října do května, poplatek činí 300 Kč za pololetí
Nabídka:
o Anglický jazyk
o Přírodovědný kroužek
o Hra na zobcovou flétnu
o Hra na kytaru
o Kroužek fotografování a úpravy digitálních fotografií
o Příprava z matematiky ke studiu na SŠ
o Příprava z českého jazyka ke studiu na SŠ
o Výtvarný – Dovedné ruce – poplatek dle spotřebovaného materiálu
o Výroba šperků
o Intuitivní moderní tanec
o Čtenářský klub – zdarma - hrazen z prostředků EU, také pro MŠ
Přihlášky spolu s informacemi o jednotlivých kroužcích budou distribuovány během září.

10. Probíhající projekty
Ovoce do škol

zdarma ovoce a zelenina pro žáky prvního stupně, jednou za
dva týdny, projekt řídí paní učitelka Břeňová

Školní mléko

dotované mléčné výrobky, objednávky budou distribuovány
v září, vedoucí projektu je paní učitelka Synková

Školní čtenářské kluby

Hříbata - předškoláci a 1. třída, každé pondělí 13:00 - 14:30 pod
vedením T. Nakládalové a H. Holanové (knihovnice z Městské
knihovny v Chlumci n. C.)
Knihomolové - 2. - 5. třída, každé úterý 13:00 - 14:30 pod
vedením M. Břeňové a E. Fundové (knihovnice z Městské
knihovny v Přelouči)
zahájení bude včas oznámeno

Adopce na dálku

Marie Mathews z Indie, kterou jste několik let podporovali,
dokončila základní vzdělání. Projekt může dále pokračovat
podporou jiného dítěte. Vaši chuť pokračovat nebo se nově
zapojit budete moct vyjádřit prostřednictvím chystaného
dotazníku. Dotazy Vám zodpoví paní učitelka Nakládalová.

Pojďme číst!

veřejná knihovna pro děti i dospělé, ve vestibulu školy
v 1. patře. Knihy půjčují žákyně 5. ročníku a paní učitelky
Břeňová a Nakládalová. Neváhejte a pojďte číst!

Rodiče vítáni

podrobné informace jsou na plakátu ve vestibulu školy, s dotazy,
připomínkami a nápady k projektu se obracejte na koordinátorku
T. Nakládalovou nebo přímo na ředitelku školy

Sběr druhotných surovin

papír, hliník, PET lahve, PET víčka
během rekonstrukce budovy se sběr nevybírá
o zahájení a organizaci sběru budete včas informováni

Recyklohraní

to jsou opět nejen vybité baterie, které bude letos vybírat paní
učitelka Poláchová, ale mnoho dalších ekologických aktivit
drobný elektroodpad můžete ukládat do červené popelnice
v přízemí školy

Chystáme i další nové projekty, o kterých Vás budeme v průběhu roku informovat.

11. Školní družina
Určena žákům I. stupně
Kapacita 25 dětí
Provozní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

11:45
11:45
11:45
11:45
11:45

-

15:40
12:55
12:45
12:45
12:45

Poplatek za každodenní pobyt ve školní družině činí 300 Kč za pololetí, jinak je adekvátně
krácen. Termín splatnosti je do poloviny září 2014 za první pololetí a do poloviny února 2015
za pololetí druhé.
Ve dnech, kdy není odpolední provoz ŠD, škola zajistí dohled nad dětmi, jejichž rodiče jsou
zaměstnáni a nemohou si je během provozu ŠD vyzvednout.

12. Mateřská škola
Provoz: 6:30 - 15:30
Školné: 200 Kč měsíčně
Nabízíme:
příjemné rodinné prostředí
kvalitní výchovně vzdělávací program rozvíjející osobnost dítěte po všech stránkách
sportovní, hudební a výtvarné aktivity
logopedické chvilky
seznámení s angličtinou
čtenářský klub Hříbata pro předškoláky
jarní a podzimní sportovní týden (zapůjčení sportovního náčiní a hraček)
sportovní školička (10 lekcí - seznámení se sportem pod vedením tří trenérů)
Olympiáda školek v Jestřábí Lhotě
setkání mateřských školek, první setkání proběhne na zámku Kačina a další se chystá
v říjnu v Dobšicích
o pravidelná setkání s rodiči - vánoční posezení a rozloučení s předškoláky
o mnoho dalších akcí, na kterých také rádi uvítáme rodiče
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

13. Školní jídelna
Ceny obědů platné od 1. září 2014 dle jednotlivých kategorií:
MŠ - svačina ranní
MŠ - svačina odpolední
MŠ - oběd
ZŠ - 7 až 10 let
ZŠ - 11 až 14 let
ZŠ - 15 až 18 let
Zaměstnanci
Veřejnost

7
7
16
23
25
27
22
50

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč (příspěvek FKSP)
Kč

Žák je zařazen do věkové kategorie dle věku, kterého dosáhne v průběhu tohoto školního
roku.
Odhlášení obědů - ze stravování dítě odhlašují rodiče telefonicky (466 937 149), emailem na
adresu jídelny nebo písemně. Odhlásit oběd lze pouze do 14:00 předchozího dne. Při
onemocnění dítěte lze oběd odebrat pouze první den nemoci. Po skončení absence je nutné dítě
ke stravování znovu přihlásit!
Placení obědů – v současné době měsíčně v hotovosti - musí být provedeno předem
vedoucí stravování paní Kalistové. Pokud nebude mít žák zaplaceno, nebude mu oběd
vydán.

14. Kontakty
o
o
o
o

telefon ZŠ:
telefon MŠ a ŠJ:
e-mail:
web:

466 937 132
466 937 149
hlavecnikzs@centrum.cz
www.hlavecnik.cz

Letos nově máte možnost s námi komunikovat elektronicky. Pro tuto cílenou komunikaci
využívejte školní emailové adresy jednotlivých učitelů nebo asistentů (vždy ve tvaru
příjmení@hlavecnik.cz). Dále takto můžete kontaktovat mateřskou školu a jídelnu.
Seznam adres:
Mateřská škola
Jídelna
Mgr. Bohumila Kalinová
Mgr. Martina Břeňová
Margita Doležalová, DiS.
Mgr. Lucie Hlaváčková
Mgr. Tereza Nakládalová
Mgr. Dana Poláchová
Mgr. Hana Synková
Irena Šimicová
Eva Vondráčková

skolka@hlavecnik.cz
jídelna@hlavecnik.cz
kalinova@hlavecnik.cz
brenova@hlavecnik.cz
dolezalova@hlavecnik.cz
hlavackova@hlavecnik.cz
nakladalova@hlavecnik.cz
polachova@hlavecnik.cz
synkova@hlavecnik.cz
simicova@hlavecnik.cz
vondrackova@hlavecnik.cz

V případě jakéhokoli dotazu se obracejte na vyučující jednotlivých předmětů, na třídní
učitelky nebo na výchovnou poradkyni.
Konzultace s vyučujícími si můžete dohodnout tak, aby Vám čas setkání vyhovoval.
Schůzku, prosím, domlouvejte předem telefonicky nebo emailem. Přispějete tak
k bezproblémové komunikaci mezi Vámi rodiči a školou. Děkujeme.

PŘEJEME VÁM ÚSPĚŠNÝ ŠKOLNÍ ROK 2014 – 2015
A TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI!

