Vážení rodiče, žáci a všichni přátelé školy,
začíná nový školní rok a my věříme, že ho zvládneme stejně dobře jako ty
předcházející, které přinesly spoustu výzev. 😊
V tomto školním roce najíždíme na proces digitalizace školy, kdy dochází
k posílení předmětu Informatika o jednu hodinu na I. stupni a jednu hodinu na
stupni II., digitální kompetence budeme posilovat ve většině předmětů.
Opět předpokládáme proces začleňování žáků z Ukrajiny a pevně věříme, že
omezení v souvislosti s covidem budou co nejmenší, aby výuka mohla probíhat
plynule a kvalitně.
V případě jakýchkoli problémů volejte příslušným pedagogům, nebo volejte
přímo ředitelce školy. Jsme otevřená škola a zájem rodičů vítáme.

Ředitelka školy:
Mgr. Michaela Pacherová
Zástupkyně ŘŠ, VP, matrika:
Mgr. Petra Zelená
Zástupkyně ŘŠ, kariérové poradenství:
Mgr. Marie Mašková
Zástupkyně ŘŠ oblast prevence:
Mgr. Petra Kozlíková
PLPP, PO 1. stupně:
Mgr. Zuzana Bachurová
Vedoucí ŠJ:
Helena Trojanová
Pronájmy:
Jana Klecanová
Školník:
Petr Březský
Důležitá čísla:
spojovatelka 226 805 711
učitelé: 226 805 7xx (dle čísel kabinetů, viz info web)
č. účtu - ZŠ: 2000811339/0800
ŠJ: - 35-2000811339/0800
Letos jsme otevřeli tři první třídy a přípravnou třídu. Máme celkem 15 tříd na
I. stupni a 13 tříd na II. stupni. Žáci I. stupně mohou navštěvovat ŠD, od října
začne pracovat řada kroužků.
Během prázdnin se rozběhla
14.9. - třídní schůzky - 17,30 hodin
rozsáhlá rekonstrukce školní
21.9. - Mikulovský jarmark - 14,00 hodin
knihovny. Zakoupili jsme
26. - 27. 10. – podzimní prázdniny
nábytek, lavice a židle do
2.11. - Strašidlácká škola – pro 1. třídy
několika tříd. Proběhly běžné
15. - 16. 11. – projektové dny
opravy. Rekonstrukce soc.
18.11, - Ředitelské volno
zařízení na pavilonech K a B
23. 11. – pedagogická rada – 1. čtvrtletí
dosud nebyla z technických
23. 11. – třídní schůzky od 17,30 hod.
důvodů zahájena. Proběhne
2.12. - Miniplayback Show
v průběhu školního roku tak,
aby co nejméně narušovala chod školy a ohrožovala bezpečnost a zdraví žáků.

Žáci se i nadále vzdělávají podle školního programu VIP – Výchova – Inspirace
– Porozumění. Opět zařazujeme předmět osobnostní výchova, volitelné
předměty: etická výchova a matematika a já již dobíhají pouze v pátých třídách.
Na II. stupni pokračuje zaměření – jazykové nebo matematicko - přírodovědné
zaměření. Znovu do rozvrhu tříd zařazujeme třídnické hodiny, pro posílení
sociálních vazeb i letos budeme realizovat Dny pro třídu (třídní výlet, exkurze aj)
Absolventské práce - Žáci 9. tříd si budou již v září vybírat téma absolventské
práce a po celý rok na tématu pracovat. V červnu jejich úsilí vyvrcholí obhajobou.
Z této činnosti máme velkou radost a kvalitu i přínos ocenila i v červnu ČŠI, která
měla možnost se obhajob zúčastnit.
Žáci 6. tříd – Šesté třídy jsou letos tři, s ohledem na potřeby žáků jsme co nejvíce
zachovali stávající kolektivy. Na začátku roku je čeká koheze, na které je hlavním
cílem další vzájemné sebepoznávání, stanovení pravidel třídy.
Projektové dny – Tématem pro letošní školní rok jsme zvolili Města České
republiky. Věříme, že projekty jednotlivých tříd budou skvělé.
Čeká nás i oblíbená Strašidlácká škola pro ty nejmenší, královský ples,
miniplayback show, Aerobic Cup, vánoční dílny, Noc s Andersenem a řada
dalších akcí. Letos chceme pokračovat v činnosti žákovského parlamentu.
Akční skupina parlamentářů se zúčastní několikadenního výjezdu, kde bude
plánovat akce pro ostatní žáky školy.
Nabídka kroužků bude opět tradiční, přihlášky dostávají žáci během prvních dnů
školy od třídních učitelů. Prosíme, aby přihlášky odevzdávali žáci co nejdříve.
V otázkách kariérového poradenství se obracejte na paní Mgr. Marii Maškovou,
podpůrná opatření jsou v kompetenci paní Mgr. Petry Zelené.
Dětem bude znovu pomáhat školní speciální pedagog. Ve škole působí i paní
psycholožka Mgr. Markéta Herinková, která opět pomůže dětem i rodičům
s řešením případných problémů týkajících se nejen školy.
Oblast prevence má na starosti paní Mgr. Petra Kozlíková. Neváhejte se na ni
obracet. Čím dříve se případný problém začne řešit, tím lépe.
Budeme i nadále uplatňovat program, kterým chceme předcházet školní
neúspěšnosti žáků – učitelé nabízejí individuální doučování žákům. Žáky
s výchovnými problémy vedeme v rámci programu IVýP.
Distanční výuka – v případě distanční výuky budou platit stejná pravidla jako
vloni – výuka přes Google učebny. Aktuální informace najdete vždy na webu
školy. V případě kontaktu s onemocněním COVID-19 je nutné ihned
informovat emailem ředitelku školy. Prosíme o ohleduplnost – neposílejte do
školy děti s příznaky jakékoli nemoci.

Školní jídelna je nedílnou součástí školy, naše zázemí. Nadále držíme pravidla
projektu Skutečně zdravá škola. Vaříme zdravě a chutně, z čerstvých surovin,
bez zbytečné chemie, soli, konzervantů, využíváme školní bylinkovou zahrádku,
v rámci možností nakupujeme regionální potraviny.
Strávníci musí mít vyplněnou přihlášku ke stravování. Noví strávníci ji musí
odevzdat nejpozději do 15. září. Rodiče prosíme o uhrazení stravného do 24.
dne každého předcházejícího měsíce (výjimkou je měsíc září, kdy je termín
posunut na 15. 9.). Strávníci, kteří nebudou mít zaplaceno do 1. daného měsíce,
nemohou dostat oběd. S případnými dotazy se můžete obracet přímo na vedoucí
ŠJ paní Trojanovou.
Školní bufet – i zde se snažíme o zdravý způsob stravování, nabízené výrobky
jsou v souladu s požadavky zdravé výživy.
Pokračujeme v projektu Ovoce do škol. Ovoce dostávají žáci zdarma. Žáci, kteří
měli zájem, odebírají zdarma i neochucené mléko. I letos se budeme snažit vést
žáky ke zdravému životnímu stylu.

V letošním roce bude ŠD pracovat v sedmi odděleních. Provoz ŠD začíná ráno
v 6.15 (příjem dětí do ranní družiny končí v 7.20 hod.) a odpolední provoz končí
v 18.00 hodin. Děti si z ŠD můžete vyzvedávat do 14.00 hodin a poté od 15.30
hodin. V letošním roce nás čeká velká změna. Přecházíme jako ostatní školy
v okolí na systém Bellhop – vyzvedávání dětí přes čipy. Hlavním cílem je
bezpečnost dětí, přehled o tom, kdy ze ŠD odcházejí. Věříme, že si rodiče i paní
vychovatelky rychle zvyknou a systém ocení.
Na ŠD vybíráme: příspěvek 350,- Kč/ měs. tj. 1 750,- Kč na jedno pololetí.
Rodiče platí bezhotovostně na účet školy: do 30. 9. 2022.
Po přihlášení do družiny každé dítě obdrží nový variabilní symbol, který musí
být u platby uveden, jinak nebude možno platbu identifikovat.
Více informací o provozu ŠD naleznete na webových stránkách školy.

Nový školní rok začíná. Chceme, aby naše děti ve škole zažívaly úspěch, cítily
se bezpečně a dobře. Chceme respektovat jejich potřeby a jsme připraveni jim
pomoci se vším, co budou potřebovat. Součástí této naší práce je i spolupráce
s Vámi – rodiči.
Ať je nový školní rok 2022/23 bezproblémový. Snad to konečně letos vyjde. ☺
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