Organizace školního roku 2019/2020 v ZŠ Růžďka
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1. Období školního vyučování, prázdniny
2. září 2019, pondělí
29. a 30. října 2019, úterý a středa
23. prosince 2019 – 3. ledna 2020
30. ledna 2020, čtvrtek
31. ledna 2020, pátek
2. března – 8. března 2020
9. dubna 2020, čtvrtek
30. června 2020, úterý
1. července – 31. srpna 2020

zahájení školního roku
podzimní prázdniny
vánoční prázdniny,
nástup do školy v pondělí 6. ledna 2020
ukončení prvního pololetí, vydání vysvědčení
pololetní prázdniny
jarní prázdniny
velikonoční prázdniny
rozdání vysvědčení, ukončení vyučování II. pololetí
hlavní prázdniny

2. Volno ředitele školy
V letošním školním roce nebude uděleno volno ředitele školy
3. Přidělení třídnictví:

třída
I. třída
III. třída
IV. třída
V. třída
VI. třída

ročník
1. a 2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník

třídní učitel
Mgr. Jana Rozmošová
Mgr. Marie Schwarzová
Mgr. Martina Havlenová
Milena Vítková
Mgr. Martin Šulgan
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VII. třída 7. ročník
VIII. třída 8. ročník
IX. třída
9. ročník

Ing. Lenka Vidašičová
Mgr. Dagmar Kucharčíková
Mgr. Ivo Kokrment

4. Kroužky
Žáci se ve školním roce 2019/2020 mohou přihlásit do následujících kroužků:
název kroužku cena za pololetí
Keramika
200,-Kč + materiál
200,-Kč
Badminton
200,-Kč
Sportovní hry
200,-Kč
Šachový
---Nabídka kroužků se může doplnit o další kroužky, pokud o ně projeví děti zájem. Ceny
kroužků jsou jednotné, ale u výtvarných se může cena zvýšit v závislosti na
spotřebovaném materiálu. Případné zvýšení se bude řešit doplatkem za každé pololetí.
Poplatek za kroužky je nutné uhradit do 15.10.2019, za I. pololetí a do 31.1.2020 za II.
pololetí. Poplatek pokrývá pouze malou část nákladů, proto neuvažujeme o vracení
v případě neúčasti v kroužku. Poplatek za jednotlivé kroužky vyberou vedoucí kroužků
nebo je možné zaplatit převodem na účet číslo 107-5698060277/0100, do zprávy pro
příjemce je potřeba uvést jméno dítěte, ročník a za které kroužky se platba provádí.
5. Platby za sešity a pracovní sešity
Platba za pracovní sešity:
ročník

1.
ročník

2.
ročník

3.
ročník

4.
ročník

5.
ročník

6.
ročník

7.
ročník

8.
ročník

9.
ročník

platba

zdarma

596,-

453,-

39,-

39,-

---

----

142,-

142,-

6.
ročník
169,-

7.
ročník
183,-

8.
ročník
210,-

9.
ročník
189,-

Platba za sešity, výkresy a další výtvarný materiál:
ročník
platba

1.
ročník
zdarma

2.
ročník
148,-

3.
ročník
173,-

4.
ročník
185,-

5.
ročník
201,-

Zaplatit mohou rodiče prostřednictvím třídních učitelů nebo je možné zaplatit převodem
na účet číslo 107-5698060277/0100, do zprávy pro příjemce je potřeba uvést jméno
dítěte, ročník a za co se platba provádí.
6. Zvonění
1.h
2.h
3.h
4.h
5.h

7.35 – 8.20
8.30 – 9.15
9.35 – 10.20
10.30 – 11.15
11.25 – 12.10
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6.h
7.h

12.10 – 12.40 polední přestávka
12.40 – 13.25
13.35 – 14.20

Žádáme rodiče, aby učitele kontaktovali v době přestávky.
7. Školní stravování
Škola zajišťuje stravování prostřednictvím školní jídelny při MŠ Růžďka. Přihlášky ke
stravování vyřizuje paní Myšáková na tel. 602 583 613. Kancelář školní jídelny je v MŠ
Růžďka.
8. Školní družina
Do školní družiny se mohou přihlásit žáci prvního stupně. Provoz ŠD je od 12.00 do 16.00
hod. Družina má dvě oddělení a je umístěna v budově školy na Bystřičce.
Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné
k vyzvednutí), nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou
hodinu. Vzhledem k výchovně vzdělávací práci jsou stanoveny hromadné odchody takto:
v 16.00 hodin a pak individuálně. Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou
nepřítomnost je nutno řádně omluvit. Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou
žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude
žák uvolněn a na telefonické uvolňování nebude brán zřetel. Podrobnější informace jsou
obsaženy v řádu školní družiny.
Výše úhrady byla stanovena na 300,-Kč za pololetí. Úhradu je třeba provést do
15.10.2019 za I. pololetí a do 31.1.2020 za II. pololetí. Poplatek je možné zaplatit
převodem na účet číslo 107-5698060277/0100, do zprávy pro příjemce je potřeba uvést
jméno dítěte, ročník a připsat ŠD nebo školní družina.
9. Pedagogické rady, třídní schůzky
13. listopadu 2019, středa čtvrtletní pedagogická rada, plenární schůzka rodičů, třídní
schůzky
27. ledna 2020, pondělí
pololetní pedagogická rada, provozní porada
8. dubna 2020, středa
čtvrtletní pedagogická rada, plenární schůze rodičů, třídní
schůzky
24. června 2020, středa
pololetní pedagogická rada
Další konzultace budou třídní učitelé organizovat dle potřeb a situace v třídním kolektivu
nebo je možné se individuálně dohodnout s vyučujícím nebo třídním učitelem.
10. Omlouvání
Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování
v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. Zákonný zástupce je povinen
doložit důvod nepřítomnosti do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.
Dokládat důvody nepřítomnosti může zákonný zástupce telefonicky, e-mailem nebo
písemně zápisem do žákovské knížky. V případě využití telefonu nebo e-mailu je zákonný
zástupce povinen nejpozději v den nástupu dítěte do školy po ukončení nepřítomnosti
potvrdit důvody nepřítomnosti žáka písemně zápisem do žákovské knížky. O uvolnění
žáka z vyučování z důvodu předem známé nepřítomnosti žádá zákonný zástupce
vyučujícího, pokud se jedná o absenci na jednu hodinu, třídního učitele v případě absence
do dvou dnů a ředitele školy, pokud se jedná o absenci vyšší než dva dny.
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11. Pojištění
Žáci jsou pojištěni pro případ úrazu a ztráty věcí ve škole a na akcích souvisejících
s výukou. V případě úrazu jsou žáci povinni neprodleně ohlásit úraz vyučujícímu. Pro
nárokování odškodnění je nutná zpráva od ošetřujícího lékaře. Žádosti o odškodnění za
úrazy, které nebudou oznámeny nejpozději do 24 hodin, budou řešeny individuálně a bude
nutné doložit, že k úrazu došlo ve škole. V případě ztráty věci bude poskytnuto
odškodnění, jestliže nedošlo k porušení pravidel pro odkládání osobních věcí dle školního
řádu. Pro kladné vyřízení odškodnění je nutné spolu s oznámením o škodě doručit originál
potvrzení o zakoupení věci.
Dokumenty potřebné k vyřízení pojistného plnění jsou k dispozici v ředitelně.
Doporučujeme rodičům uzavření pojištění odpovědnosti za škody způsobené dětmi!
12. Plavání
Žáci druhého a třetího ročníku absolvují povinný plavecký výcvik. Jedná se o deset
dvouhodinových lekcí každé úterý od 19. listopadu 2019 do 28. ledna 2020. Doprava bude
hrazena z dotací. Pouze v případě nedostatečné výše dotace se budou na dopravě podílet
žáci. Žáci prvního ročníku mají možnost se zúčastnit předplaveckého výcviku. Jedná se o
deset jednohodinových lekcí ve stejném termínu jako základní plavecká výuka.
13. Zápis do 1. ročníku
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne 7. dubna 2020, úterý, budova
školy na Bystřičce. Zákonní zástupci dětí, které splňují podmínky školského zákona (děti
narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014 a děti, kterým byl v minulém školním roce udělen
odklad povinné školní docházky), budou vyrozuměni školou a obdrží pozvánku k zápisu.
Zákonný zástupce může při zápisu požádat o odklad povinné školní docházky. Zákonný
zástupce může podat žádost o odklad povinné školní docházky při zápisu. K žádosti se
dokládá doporučující stanovisko příslušného školského poradenského zařízení a
odborného lékaře.
14. Přijímací řízení na SŠ
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podávat až 2 přihlášky pro prvé kolo
přijímacího řízení. Uchazeč odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli
střední školy do 1. března 2020, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou
zkouškou do 30. listopadu 2019. Ředitel střední školy je povinen pro první kolo
přijímacího řízení vyhlásit nejméně 2 termíny pro konání přijímací zkoušky, pokud o
jejím konání rozhodl. První kolo přijímacích zkoušek proběhne ve dnech od 12. dubna do
28. dubna 2020. Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou budou
konány v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2020. Dny konání zkoušky stanoví ředitel
školy. Talentové zkoušky v konzervatoři se konají od 15. do 31. ledna 2020 v termínu
stanoveném ředitelem školy. Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání v konzervatoři
nebo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, má i nadále možnost podat do 1. března
2020 přihlášku do oborů vzdělání podle § 60 školského zákona a účastnit se přijímacího
řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole.
K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole, je zaveden zápisový lístek,
který může uchazeč uplatnit jen jednou. Podrobnější informace u výchovného poradce
nebo na webových stránkách školy.
Aktuální informace obdrží zákonní zástupci prostřednictvím žáků v průběhu školního
roku, na třídních schůzkách v listopadu a budou zveřejněny na webu školy
www.zsruzdka.cz .
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15. Konzultační hodiny
Výchovný poradce
Školní metodik prevence

pondělí
pondělí

13.00 – 15.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.

Schůzku si prosím domluvte telefonicky.

16. Kontakty do školy
ředitel
učitelé, sborovna
ekonomka
pracoviště Bystřička, ŠD
ŠD
školní jídelna

571 443 012
603 812 230
571 422 047
571 422 048
571 443 310
732 143 427
602 583 613

e-mail

skola@zsruzdka.cz
kancelar@zsruzdka.cz
bystricka@zsruzdka.cz

web.:

www.zsruzdka.cz

Vedení školy si vyhrazuje právo změn, které budou zákonným zástupcům včas oznámeny.

Mgr. Jaroslav Černotík
ředitel školy
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