Úvodní informační zpravodaj ZŠ Stonařov 2017/18
Vážení rodiče, předkládáme Vám několik základních informací
na začátku školního roku. Kontakty do ZŠ: pevný  567 319 321,
mob. 737 460 777, webové stránky školy: http://www.zsstonarov.cz,
na nich najdete e-mailové adresy, informace a fotografie ze školních
akcí, různé dokumenty, aktuality, zajímavosti.

Personální obsazení školy
Z rodičovské dovolené se vrátila paní učitelka Zuzana Šimková, která je letos třídní učitelkou prvního
ročníku. Do mateřské školky nastoupila nová pedagogická asistentka paní Hana Marečková, jejíž
hlavní náplní práce je pomoc a podpora dítěti se zdravotním postižením, ale také pomoc učitelkám
s dalšími dětmi. Další změna se udála již v průběhu loňského školního roku, kdy kuchařku paní
Jankovou nahradila paní Alena Ježková.

Počty žáků ve školním roce 2017/2018
Potěšující informací je poměrně výrazný nárůst počtu žáků, a to o 11. Současný stav je tedy 164
žáků. Zajímavostí je, že máme o 12 děvčat více, než chlapců, což nebývá úplně obvyklé. Do I.
ročníku nastoupilo 13 prvňáčků.

Provoz ranní družiny dále pokračuje
Již třetím rokem provozujeme (zatím zcela zdarma) ranní družinu, a to ve dnech školního
vyučování od 6.15 do 7. 15 hod. Chodit mohou libovolní žáci I. stupně, kteří přijdou do školy do 7.
hod. Vycházíme tedy nadále vstříc rodičům, kteří nemají malé děti ráno jak zaopatřit. V dohledu nad
dětmi se střídají pedagogové ve svém volném čase. Pokud tedy službu potřebujete, využívejte jí,aby
byl provoz efektivní. Jde nám hlavně o nastavení začátku, v 6. 15 hod. nechodí zatím téměř nikdo.
Docházku budeme sledovat a periodicky vyhodnocovat.

POZVÁNKA: plénum rodičů a třídní schůzky proběhnou v úterý 10. 10. 2017
Setkání pléna rodičů začne 10. 10. v 16. hod. v učebně III. třídy v přízemí s následujícím
programem: schválení výše příspěvku SRŠ na letošní školní rok, hospodaření SRŠ za loňský rok,
orientační plán školních akcí, výroční zpráva školy za 2016/17, oznámení o volbách do školské rady,
diskuse, různé.
V časové návaznosti na plénum se uskuteční první třídní schůzky – v úterý 10. 10. 2017 od
16.45 do 18. hodin. Dozvíte se základní informace od třídních učitelů a první školní výsledky vašich
dětí. Má-li učitel promluvit v obecných záležitostech k co největšímu počtu rodičů naráz, předpokládá
se Vaše dochvilnost. Přijďte tedy již na plénum, případně v oněch 16. 45 hod., kdy třídní schůzky
začínají. Uvítáme i vaše názory a zodpovíme dotazy.

Fakt, že jste pozvánku na třídní schůzku a plénum rodičů četli, potvrďte svým
podpisem v žákovské knížce vašich dětí na straně 32, u I. tř. v notýsku.
Volitelné předměty
I pro letošek si žáci 5. – 9. ročníku vybírali některý z volitelných předmětů. Ve většině případů bylo
vyhověno první volbě žáka. Nabídka předmětů byla od loňska rozšířena, tak snad si každý v rámci
možností vybral. Naším cílem nadále zůstává snaha o to, aby si alespoň část žáků po dvou letech
předmět obměňila a mohli si tak vyzkoušet více zájmových oborů.

Školní vzdělávací program
Po loňských dílčích inovacích nedoznal letos „Školní vzdělávací program“ žádných změn. Pokračují
podle něj všechny ročníky.

I letos se chceme výrazně věnovat inovaci výuky formou projektů
Již v úvodu školního roku jsme orientačně připravili celoroční plán projektové činnosti. V gesci
třídních učitelů jsou projekty třídní, ty celoškolní jsou pak týmovou záležitostí a v plánu máme 4.
Znovu budeme zdobit vánoční stromky, které představíme u příležitosti rozsvícení vánočního stromu
v městysi. Stromky pak budou zkrášlovat „naše městečko“ řadu adventních dnů. Mezi standardní
projekty řadíme Maškarní karneval a Celoškolní sportovní den.
Velký projekt chystáme pochopitelně též pro rodiče s dětmi. Jeho název je „Vánoční ladění“ a
uskuteční se koncem listopadu. Hlavním cílem bude, jak už plyne z názvu, patřičně se naladit na
Vánoce. K tomu nám pomohou různé rukodělné dílny, soutěže…..no, nechte se překvapit. Věříme,
že jak už bývá zvykem v posledních letech, navštívíte školu ve velkém počtu a prožijete s námi
příjemné odpoledne. Pozvánky a bližší informace včas obdržíte.

Kroužky a další školní aktivity roku 2017/18
V tomto školním roce nabídla škola žákům možnost pracovat v 9 kroužcích různého zaměření. Osm
z nich zajišťují pedagogové školy, rybářský kroužek vedou místní rybáři – rodiče našich současných
či spíše bývalých žáků. Jsme rádi, že zájem je opět velký. I letos samozřejmě garantujeme
pravidelnou činnost a odborné vedení. Věříme, že s kroužky budete spokojeni a zajistíte také
pravidelnou docházku vašich dětí. Vzhledem k tomu, že letošní přihlášky do kroužků jsou prakticky
odevzdány, můžete si v následující tabulce prohlédnout aktuální počty přihlášených.
Naše zájmové kroužky 2017/2018
Názve kroužku
Divadelní
Aerobik
Keramický 2. – 9. roč.
Keramický 1. roč.
Sborový zpěv
Stolní tenis
Hra na ukulele
Náprava poruch učení

Jméno vedoucího
N. Hejlová
R. Měrtlová
L. Harnušková
M. Březnová
Vero. Čermáková
Z. Zdražil
V. Liška
L. Lišková

Rybářský

pánové Šmarda,
Berka, Sobotka, Bláha

Počet žáků
17
33
54
30
25
8
9
12

Stejně jako v uplynulých letech chystáme řadu tradičních akcí pro žáky i rodiče. Ty loňské si můžete
připomenout na našem webu.
Nebudou chybět vánoční akademie, mikulášská nadílka ve škole i mateřské školce, řada vystoupení
skupin aerobiku, divadelního kroužku, prezentace pěveckého sboru či periodické výstavky kroužku
keramiky. Účastnit se budeme řady sportovních, dopravních a zdravotnických soutěží. V jarních
měsících absolvujeme plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníku.

Naše účast v projektech EU
Posledních 9 let je škola aktivně zapojena do některého z projektů EU. Posledním větším
realizovaným projektem byla „Školní dílna“. Tento projekt, dokončený v roce 2016, nám pomohl
vybavit naší dílnu modernímy přístroji a pomůckami, což vzbudilo zájem i v regionálním tisku, stejně
jako skutečnost, že jsme jako jedna z mála škol v regionu nikdy nepřestali vyučovat práce v dílnách

jako součást pracovních činností.
V únoru 2017 jsme zahájili další projekt EU z oblasti vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jedná se
o tzv. „Šablony“, v nichž se prioritně zaměřujeme na oblast podpory žáků ohrožených školním
neúspěchem. Tuto podporu, realizovanou formou doučování a přípravy na vyučování, rozšiřujeme i
pro další zájemce z řad žáků. Tento projekt potrvá až do ledna 2019.

Pokračujeme v modernizaci IT a máme nový konvektomat ve školní kuchyni
Poslední roky jsme se věnovali modernizaci IT oblasti a instalaci nových interaktivních tabulí,
s jejichž počtem jsme momentálně spokojeni. Loni bylo realizováno překlopení celé počítačové sítě
na operační systém Windows 10, prováděly se různé serverové, zejména kapacitní úpravy a teď
v září jsme již absolvovali např. převedení školní pošty do Office 365, tedy do flexibilnějšího a nové
možnosti nabízejícího prostředí. Nezapomínáme však ani na ostatní součásti školy. Finančně
nejnáročnějším počinem bylo pořízení konvektomatu do školní kuchyně v hodnotě 213 tisíc Kč,
přičemž více než polovina nákladů byla pokryta z úspěšně podaného krajského grantu, který byl
získán v součinnosti školy s městysem. Z běžnějších zařízení jsme pořídili např. 2 nové tiskárny do
ZŠ a MŠ.

Jak jsme zahájili v nadstavbové části výuky a co nás čeká v nejbližším období
V začátku školního roku se žáci, zejména prvňáci, trochu aklimatizovali na školní prostředí. První
třídu navštívil např. pan fotograf. Čtvrťáci absolvovali první část výuky na jihlavském dopravním hřišti
a pro většinu tříd jsme již v srpnu uzavřeli smlouvu s Charitou Třebíč na realizaci 16 bloků
preventivního programu pro žáky. Ve všech ročnících byl také realizován vzdělávací program „Tonda
Obal na cestách“, zaměřený na třídění odpadu, který nám byl současně inspirací k zintenzivnění
třídění odpadu ve škole ve větší míře, než dosud. Ve všech třídách byly umístěny nádoby na třídění
papíru a plastů, tak uvidíme, jak se nám vše bude dařit.
A co nás čeká v následných dnech :
V úvodu října nás navštíví soubor „Pernštejni“ se vzdělávacím pořadem „Staré pověsti české“,
určeným pro žáky všech ročníků. Žáci 8. a 9. třídy mají naplánován dvoudenní projekt, zaměřený též
na třídění odpadu. Měli bychom se zúčastnit okresní ligy škol ve stolním tenisu a zahájit již výše
zmíněnou sérii preventivních programů. V listopadu za námi přijede Milan Řezníček s pořadem
„Kouzelný výlet“ a budou realizovány další akce, nastíněné v předešlé části zpravodaje. Všechna
představení budou hrazena z prostředků SRŠ.

Školská rada
Na sklonku podzimu proběhnou volby nových členů školské rady na období 2018 – 20. Dva členy
jmenuje zřizovatel Městys Stonařov, 2 členové jsou voleni z řad pedagogů a 2 své zástupce si zvolí
rodiče žáků – tyto volby proběhnou 28. 11. v rámci pedagogického odpoledne. Podrobnosti budou
včas zveřejněny na školním webu a formou informačních letáčků do rodin. Současné složení školské
rady je: za zřizovatele - František Plavec a Jaroslav Rod (předseda ŠR), 2 zástupci za učitelský sbor
- RNDr. Věra Čermáková a Naďa Hejlová a 2 zástupci za rodiče – Dana Dvořáková a Ilona Pryclová.

Pokračujeme v projektech podporujících zdravou výživu dětí
V dlouholetých projektech „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“ došlo letos k výrazným změnám.
Ovoce a zelenina je od letoška poskytována zdarma všem žákům základní školy, a to zhruba 1 –
2x měsíčně. Stejné je to s neochuceným mlékem, které bude v dalších měsících alternativně
střídáno např. sýrem, případně dalšími produkty. I zde bude vše zdarma. Od ochucených produktů,
které jsou zpoplatněny, jsme pro letošek ustoupili. Obdržené věci není bezprostředně nutné
konzumovat ve škole, lze si je odnést i domů. Věříme, že se tento bezplatný způsob distribuce
zdravých potravin setká s kladným ohlasem a s obdrženými potravinami bude zacházeno tak, jak se
sluší, tedy budou kultivovaně konzumovány, nebudou končit v koši, apod.

Kontakt rodičů se školou
S vámi, rodiči, jsme stále připraveni k prohlubování komunikace. Kromě třídních schůzek a
pedagogických odpolední s námi můžete hovořit téměř kdykoliv, po předchozí domluvě. Lze využít emailových kontaktů umístěných na školním webu či telefonu. Výchovnou poradkyní zůstává RNDr.
Věra Čermáková, na ní se můžete obracet zejména v záležitostech volby povolání a řešení
případných vzdělávacích či výchovných problémů žáků. Metodičkou primární prevence rizikového
chování je Mgr. Marcela Březnová. Sami si vyzkoušejte, že kontakty opravdu fungují.

Ohlašování úrazů
Připomínáme, že stále platí povinnost bezodkladně oznamovat učiteli každý školní úraz, který si žák
přivodí, případně jehož je svědkem. Pokud tak žák neučiní, provedou oznámení neprodleně tentýž
den rodiče. Bez řádného oznámení nelze úraz zpětně registrovat, považovat jej za školní a ani jej
odškodňovat.

Nabídka obědů ve školní jídelně

V naší jídelně máme stále prostor poskytnout obědy dalším zájemcům. U žáků lze využít dle potřeby
jen některé dny v týdnu. Cizím strávníkům (důchodcům i dalším osobám) trvale nabízíme možnost
odběru obědů za nejvýhodnější cenu ve Stonařově (dosud stále za 55,- Kč). Přijďte si tuto službu
vyzkoušet. Informace podá vedoucí školní jídelny na telefonu 567319318 a e-mailu
klara.nechvatalova@zsstonarov.cz.
Přehled příjmů a výdajů fondu SRŠ ZŠ Stonařov - září 2016 až srpen 2017
Zůstatek k 31. 8. 2016

26 378

Příjmy
Příspěvky žáků
Doprava na plavecký výcvik - vybráno od žáků
Úrok BÚ

45 900
12 420
0

Příjmy celkem

58 320

Výdaje
Kulturní akce (vstupné na divadla, koncerty, přednášky)
Doprava, cestovné žáků (divadlo, dopravní hřiště, soutěže, aj.)
Odměny žáků (karneval, Mikuláš, soutěže, sportov. dny, recitace aj.)
Spotř. mater. do kroužků, na projekty
Příspěvky na školní sportovní klub - sportovní náčiní
Doprava na plavecký výcvik
Poplatek BÚ

28 710
13 491
7 414
0
1 829
16 739
30

Výdaje celkem

68 213

Zůstatek k 31. 8. 2017

celkem
pokladna
BÚ

16 485
9 916
6 569

Školní řád
Jako rodiče žáků máte být prokazatelným způsobem seznámeni se školním řádem. Jeho znění si
prosím přečtěte na našem webu http://www.zsstonarov.cz (školní dokumenty). To, že jste se
školním řádem seznámeni, potvrďte svým podpisem na předposlední straně žákovské knížky.
Na stejné místo připojí svůj podpis i váš syn či dcera. Nemáte-li přístup k internetu, požádejte
třídního učitele o tištěnou verzi školního řádu. Věříme, že uděláte vše pro to, aby byl školní řád vaším
dítětem respektován.
Vedení ZŠ Stonařov

