
YáEení rodiče,
vstupujeme do Školního roku
2018120|9 a v vodu Vás tentokát
seznámím s plány a novinkami,
které jsme pro Vás. pŤichystali'
Zák|ad zitstává _ naším cílem je
kvalitní qiuka pomocí norych i

osvědčenlch metod, drjslednost i osobní a individuální'
piístup k dětem. Ten nám umoŽřují niŽší počty áílď ve
tŤidách, osobní nasazení všech učitelri i dobrá spolupráce
s Vámi, rodiči. A co chystáme dále?

Projekt pro ce|f šk. rok - 100 let trvání ČR (ČsR)
NaváŽeme najednodenni projekt zaměŤeny na dobu vzniku

.-republilry a v.pruběhu celého roku budegre mapovat rrizné
ob|asti Života lidí v našÍ zemi za uplynullch 100 let
(kultura' sport, historické události ' . . .)

Zavádíme do vfuky METODU FIE (autor R.
Feuerstein)' Dvě vyučující prošly náročnfm školením této
unikátní metody, a tak máme nyní moŽnost zaŤadit ji jak
pťímo do vfuky tak do nabídky volnočasov'.ich akÍivit pro
děti i dospělé. Více se dočtete v sekci VYLII(A a na webu
školy, informace zájemcrim poslgtneme i osobně ve škole.

Zahajujeme činnost STŘEDISKA voLNÉHo ČAsU
(obdoba domu dětí). Nďi nabídku volnoěasovlch a
mimoškolních aKivit mrlŽe vyuŽít kdokoli, některé ak1ivity
budeme nabizeÍ i dospě|!m, Více v oddíle StŤodisko
volného času.

100 let vfročí naší školy
V květnu nás česká oslava kulatého qiročí. Chystáme
slavnostní den otevŤenych dvefí, vystoupení Žálď a setkání
tiíd (termín bude upŤesněn), pÍipravujeme broŽurku o
historii školy. Prosíme všechny, kteŤí by měli doma nějaké
materiály mapující fungování školy v minulosti, zda by
nám je mohli poskytnout. ozvěte se prosím na naŠe
kontakty. Na květnovou oslavu Vas srdečně zveme .

GDPR (ochrana osobních daj ):
Škola zpracovává osobní ridaje v souladu s poŽadavky
Nďízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.20161679
o ochraně szickych osob v souvislosti se zpracováním
osobních irdajri''' (GDPR) a postupuje dle směrnice
Ťeditellcy školy (k nahlédnutí v J<ancelaŤi ško|y).
Pověňencem pro ochranu os. ridajťr byl jmenován Mgr.
Petr Panaš, kontakt: petr.panu(ďprezin,cz

lnformace o ško|e najdete Ioomě školních stránek také
v P|oskovickém čtvrt|etníku, (e na yebu obce
Ploskovice). Vyšlo jiŽ 6.l čísel, v kaŽdém je pŤíspěvek o
Škole . V roce 2ol8. .neryŠe l čťvrtletník.- na jďe ' ale
pŤíspěvky Školy pokr@jí Úotoobdobí (bťezen se posun.ut
dočervence a v1odzimním ětvrtletníku najdetď pŤíspěÝek

Ja Červenec i za-zÁÍí),

KONTAKTY

Telefony: 416749066 777971691
sJ 722924045

E-mail: zs.ploskovice@iol.cz

Kontakty na vyučující:
priimeniucitele(Ozsploskov ice.cz

Webové stránky školy: www'zsploskovice.cz

TĚídní tabu|e: Kažďá tÍlda má na webovych
stránkách svou tŤídní tabuli, kam učitelé vkládají
většínou informace organizačního. charakteru (co,
kdy, ..') nebo informace kv'.iuce (co se právě
probírá, domácí rikoly apod.)

Goog|e disk: Pro tŤídy od 3. ročníku jsou vytvoŤena
tŤídní ložiště, kam mohou vytčující vkládat
vjukové materiály (pracovní listy, videa, prazeriace
apod.)
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t . 7.55 8.40
2 . 8.50 9.35

9.55 10.40
4 . 10.50 11 . 35

11.45 12.30
6 . 12.40 13.25

t
Vfuka ang|ičtiny od l. ročníku
Rozvíj íme čtenáÍs ko u gramotnost Žáki _ čtenríŤsloí
klub, vybavená školní knihovna, knihobudka
Informační gramotnoit . mouitni učébna iPďdri,
počítačová učebna, interaktivní tabule na 1. i 2.
stupni' v každé tŤídě datovj projektor
Polytechnická vfchova - podpora techniclclch
dovedností ve qfuce i mimo ni (praktické ukázlcy ve
yjuce pŤírodovědnfch pŤedmětú, exkurze do
vyrobních prrlmyslov''Ích podnikťr, ričast v
techniclclch brách, lcrouže k zilbavné ty zkv)
Hodnotové vzdé|ávání _ ucelen1i proglam pro
v..Íuku všeobecnych témat (osobnostrrí á sociální
vychova, ekologie, etika atd')' kteq/ pomriŽe dětem
orientovat se v problémech každodenního života a
poradí,jak se zachovat v rrizrrfch životrrích situacích.
Brus|ení (3..9. r.), p|avání (3, a 4. r.), dopravní
hňiště (4. r.),LYZ (7. r' + zájemci)
Sko|ní projekty (cca3 zarok), exkurze, q,ijezdy do
divadel, ga|erii, knihoven, pŤedstavení k vfuce
Vo|itelné pŤedměty: 5..9.r. - vfběr mezi pracovními
činnoshni a psaním všemi deseti prsty na klávesnicí
Součástí vyulry je tvorba školního časopisu Cool
schoo| časák, (všechny tÍtdy 2. stupně), v němž má
kaŽdÝ Žák nejméně jeden pŤíspěvek. Všechna čísla
časopisu (16 čísel za poslední 4 roky) k dispozici u
Ťeditelky školy.

pŘnnnnĚrovÉ sourĚŽn
MŠMT organizuje soutěže a olynrpiády ve všech
pŤedmětech, rispěchy v nich stÍední školv
započitávaji do pŤijÍmacíh o hzeni. Žaci maiÍmožnost
se všech soutěží častrrit, poskytujeme lim nejen
informace o soutěžích, ale také nabiz.lme pi.íp.avu oa
ně. V pňípadě zájmu o ričas{ syého dítěte v šoutěži
se moh-ou na Ro|uobrátit-i roďče. -
Prďvidelně se Ú?asEríme také soutěží sportovních' 
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9.35 9.55
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L2.30 13.OO

13.45 13.50
odpolední 6 .

vyučování 7 13.OO 13.45

Po, ČT 8 . 13.50 14.35
kola se otevírá v 7. 35

žáciJsou povinni dostavit se do školy neJpozději v
7.50.
V 7. 5o, 9.5o a 12.55 -zvonění ozrramuje pŤípravu na
hodinu.

RoDIčoVsxÉ scgŮzxy
|7. 9. _ tivodní informace
|2. |t. - informace o prospěchu (16'00 - l8.30)
7. l. - konzultační hodina ( l 6.00 - l7.00)
15. 4. - informace o prospěchu (l6.00 _ 18.30)
27, 5. _konzultační hodina (l6.00 - 1 7'00)
Konzu|tace a infoťmace o prospěchu kdykoli po
domIuvě.
Kromě rodičovslq/cJr sch zek;se _ s Vámi rádi-
potlefme_ pŤi neformá]ních-setkánich na nTzn ch
ško}ních akcqh:- - _

od |etoška zaŤazujeme do vfuky metodu FIE
(Feuersteinova metoda instrumentá]rrílro
obohacovánQ, která posi|uje a rorvíjí u dětí (i
dospě$ch) schopnost mys|et a učit se. Více
inforrnací najdete na www] stráhl{áčfi.



nÁucovÝ pr,Áx arcÍ na šk. r. 2018/20|9
Termíny prázdnin mají děti v žákovské knížce.
2. 10. - Běh zrímeclojm parkem
25. |0'. školní projekt ke l00' vyročí republiky

s prezentací pro veŤejnost (l3.00 u oÚ)
26. l O.-vr.Ístava ke l O0.vyroči- ČSR na Zabradě Čec|l
Ťíjen _ Minisčítání - projekt Čes. statistického uŤadu
Ííjen_červen _ celoroční projekt, kte4/ bude

mapovat l00 let existence Čn (Čsn)
listopad . Podzimní d;/řování

. Testy Scio pro Žákl 9. ročníku
prosinec - vánoční besídky, pŤedvánoční setkání- 

s rodiči a vystoupení dětí
rinor - recitační soutěž

- 23,2'.2,3,2019 .IyŽaŤs\q vfcviko'vr-i kurz
bŤezen - 29.3.2018 _Noc s Andersenem
duben - zápis do I. ročníku

Muzeum civilní obrany Ústí n. L.
Dějepisné vystoupení skupiny Pernštejni

květen - Den matek
. školní vylety, fotografování
- vÝnoČÍ NAŠÍ ŠKoLY- l00let

sBĚRoVÉ AKCE
Papír
Mohou nosit žáci po cely rok, odevzdají ho školnici a
nahlásí jí počet kilogramú. 14 dní pŤedem bude
omámen termín odvozu. Ziskané prostŤedky budou
částečně vy-tlžity k nákupu vybavení pro volny čas
(hry, míče apod.), jako pŤíspěvek tŤídě napŤ. na
školní vflet a na odměny pro žá|s1.
Staré baterie . Krabice u sborovny
Elektroodpad - Kontejner u sborovny a u kotelny
Yíčka z PET |ahví - Sbíráme pro Míchala V.

RADA Žtxis - ŠrolNÍ PARLAMENT
Žáci mají moŽnost lyjádňit se k ruznfm problémťim a
otázkám, pŤípadně ovlivnit chod školy, dávat podněty a
nápady pro zlepšení školního prostŤedí. Rada se schazí
nejméně 5x ročně a některé Žiákovské náměty skutečně
zrealizujeme.

Šxor'NÍ ZAHRADA
Je pro nás pfijemnlm místem pro vyuku' práci i
vzájemné setkávání učitelťr, rodičri a Žákťl. Snažíme
se zahradu stále vylepšovala pŤ.ir'ítáme Vašé náměty
nebo i pŤíspěvky- (získalilsrpp nap1*domečekaro
hryiuvítámesazeničk)r-apod) 

-

ŠrolNÍ DRUŽINA

Provoz: ráno 6.35 _ 7.40
odpo ledne l l . 35 -15 .25

(pokud byste uvítali de|ší provoz ŠD, kontaktujte
Íedite|ku školy, budeme o věci jednat a zajisté najdeme
takové Ťešení, abychom Vám vyšli vstŤíc. Nyní vychžaime
z času, kdy odchazejí poslední děti.)

ŠD mohou navštěvovat íŽáci2. stupně.
Úplata v Šo: a0 Kč za rok

.  .  Á ^
KrouzKv v ramcl slj:

Šitouné ruce / Sportovní hry / Počítače / Divadlo

Zajišťujeme odvádění dětÍ na autobu.sy' a to po obědě
(do 13 hodin) a po skončení činností SD (od 14.30).

sTŘEDIsKo VoLNÉHo Času
Záimové kroužky:
- Začnou pracovat nejpozději od l. l 0'
. Nabídka je piedběŽna' m Že se změnit podle zájmu

dětí a možností vedoucích koužku. Seznam bude
upÍesněn.

. některé kroužkyjsou zdarma, některé budou mít
pop|atek určeny na nákup materiá|u

Nabídka:
Hra na zobcovou flétnu Fyzikální experimenty
Pěveck! sbor Sportovní kouŽek pro l. st.
Taneění kouŽek, Aerobic Anglicky jazyk pro l . st.
Hra na kytaru Vltvamy krouŽek
Korálkovaní Šachy a deskové hry

Nové nabídky (v pfípadě zájmu):
FIE pro děti' FIE pro dospělé Pohybové aktiviry
Hra na djembe (bubny) Stolni tenis
Piíprava pŤedškoláčku do školy

V pŤípadě zájmu mŮžeme některé aktivity pňenést do
pozdějších odpoledních časú, probíhat mohou napŤ. i
na SIovárně.

Další činnosti:
TvoŤivá dflna pro rodiče s dětmi _ po cely školní rok lx
v měsíc (stfeda l5 * 18 hod. - termíny budou ohlášeny)
Víkendové kino' vy|ety po oko|í, hry v tě|ocvičně
(termíny budou ohlášeny)

ŠxonÍMEToDIK PREvENcE
Pomiíhá pťedcházet problém m dneŠní doby (zneuživáni
návykovlch látek' šikaoa" kyberšikan4 ad). Metodičku
pÍevencj mužetetdykoliFnttov9t se ŽádostLo oo-'no. 

..

ZAMĚSTNANCI ŠKoLY:

VEDENÍ Šroly
Mgr. Bc' Miroslava Melicharová- ieditelka školv
Mgr, Zuzana Flrdličková - zástupkyně Íeditelky
rfuoNÍuČlrelÉ:
l.r' - Věra Zajptová, asistentka Ajena Kubíková
2.r. _ Mgr. Hana Šmídmajerová
3. r. - Eva P|icková' asistentka VeronikaKultová
4, r' _ Mgr' Iveta Šteiglová".asist. Petra Šormová
5. r, - Mgr.Lenka Martínková, asis'clŠatá.šimonova
6. r. - Mgr. Hana Prušová
7. r. - Mgr. Tomáš Novf
8. r. - Ing. Jan Kubr)
9 r. - Mgr, Martina Bezpáicová

uČnElÉ sez TfuoNrcrvÍ:.
Mgr, Petr Loskot
Jana tlrdličková

vÝcuovt.iÍ PoRADCI:
Mgr' Iveta Šteiglová - áci se speciálnÍmí vzdělávacÍmi
potiebami, l. stupeů
Mgr, Zuzana Hrdličková _ kariérové poradenství, 2. sfupefl
ŠrcolNÍ METoDIK PREVENCE
Mgr. Hana PrriŠová

ŠrolNÍDRUŽINA
Jana HrdIičková _ vedoucí vychovatelk4 2' oddělení (3.,
4. ,  5,  r . )
Šárka Šimonová _ l ' oddělení (| ' a2, r,)

ŠrolxÍJÍDELNA
Jana Hrdličková _ vedoucí ŠJ
JindĚich Cuchf, Alena Černá - kuchďi

PRoVoZNÍ ÚSEK
JiŤina PiŠtejová - školnice
Marie Šterclová _ uklízečka
Ing. Ivana Vodová _ ričetní
Ilona Poráčová _ adminishativa

MATEŘSKÁ Šrole
Iveta Chovarrečková._ vedoucí učitelka MŠ
Romana Steh|íková _ učitelka MŠ

KARIÉRoVÉ PoRADENsTvÍ
Vychovná poradkyně zprostťedkovává žákim informace o
školách, oborech, podmínkách pfijet| i administraci
pŤihláŠek. Každ! vycházsjíci Žák obaizi atlas školstvÍ se
všemi informacemi, škola organizuje e4kurze do st edních
škol. Deváťákri m zajjšťuj eme podzimní testoyán í obdobné -
pŤijírrracíra test rp, na$ízíqre -pÍípravu ía pfijimací-
zk.oušky.I


