
YáŽení rodiče,

začíná školní rok, ve kterém se
po desetiletích scházejí všechny
naše tŤídy - od prvĎáčkťr po
deváťáky . vjedné budově.
Této skutečnosti chceme vyuŽít

k tomu, abychom posílili rodinn charakter naší
školy a rozvíjeli spolupráci mezi dětmi rŮzného
věku. oblíbené jsou zejména akce, které pŤiprawjí
žáci 2. sfupně pro své mladší spolužáky (karneval,
sportovní soutěž apod.).

. Na osobním pŤístupu k Žákrim, na nízk1ich
počtech dětí ve tŤídě a na individuálním pŤístupu
k dětem, u nichŽ to vyŽaduje nadání či naopak nějak!
problém, i nadále stavíme koncepci naší školy.

Vfuka a dop|řující aktivity:
I letos budeme dopl-řovat vyuku zajímav1imi

v1ukol".imi progmmy a školními projekty'
V loĎském roce děti velmi zaujala napŤ. návštěva
Armády Ceské republiky'

Mimoško|ní akt iv i ty:
Stejně jako v uplynul1ich letech Se

postaráme o VaŠe děti i v odpoledních hodinách, a to
bud' ve školní druŽině nebo formou zájmov)ich
krouŽkťr, které jsou otevŤeny všem Žákrirn a jsou
zdarma (pŤípadné poplatky jsou určeny na nákup
materiálu apod.)

Setkávání s rodiči:
Budeme rádi,kdyŽ Vás kromě rodičovskych

schrizek budeme moci pŤivítat i na neformálních
akcích a na vystoupeních Vašich dětí (viz PLÁN
AKCr).

Kde najdete informace o škole:
Kromě fungujících webovych stránek

pŤipravujeme pro zájemce také facebookové stránky
školy.

Informace o vŠem, co Se Ve ško|e děje,
zveŤejĎujeme pravidelně také v Ploskovickém
čtvrtletníku. občané ostatních obcí si mohou
čtvrtletníky pŤečíst na webov'-ich stránkách obce
Ploskovice
http://www.ploskovice. c/ploskovicky_ctvrtletni k.ph
p Vyšlo již 57 čísel a v Žádném z nich pĚíspěvek o
škole nechybí.

KONTAKTY

Telefony: 4167 49066 777977 691
SJ  7z29z4o4s

E-mail: zs.ploskovice@iol.cz
Kontak|y na vyučujcí:
pri-i men iucitele@zsploskovice.cz
Webové stránky školy: www.zsploskovice.cz
Momentá|ně pracujeme na facebookov'.ich stránkách.

TĚídní tabu|e: Každá tŤída má na webov.j'ch
stránkách svou tÍídní tabuli, kam učitelé vkládají
většinou informace'organizačního charakteru (co,
kdy' '..) nebo informace k v"-h.rce (co se právě
probírá, domácí tíkoly apod.)

Goog|e disk: Pro tŤídy od 3. ročníku jsou v1'tvoiena
tŤídní riloŽiště' kam mohou vyrčující vkládat
qfrrkové materiály (pracovní listy, videa, prezentace
apod.)

ČesovÝ RoZVRH vYUČoVACÍcH gootN
Vy'učovací hodina

od do
PŤestávka

od do

VYUKA
Vyučujeme pod|e školního vzdělávacího programu
pro základní vzděLáváni, kter! jsme nazvali Pestrá
Škola' Některé priority vluky v naší ško|e:

Vf uka ang|ičtiny od 1' ročníku
Rozvíj íme čtená Ís kou gramotnost žáktl _ čtenáŤsk!
klub, nově lrybavená školní knihovna, knihobudka
lnformační gramotnost - mobihí učebna iPadri,
počítačová učebna, ínteraktivní tabule na |. i 2.
stupni, v kaŽdé tŤídě datovy projektor
Po|ytechnická vfchova - podporujeme technické
dovednosti ve vfucg i mimo ni (praktické ukázky ve
vyuce pŤírodovědnlch pŤedmětri, exkurze do
v'.irobních prumyslovfch podniku, čast v
technickych hrách, krouŽek zábavné fvzilcy)
Hodnotové vzdé|ávání * pro u.fuku všeobecnych
témat (osobnostní a sociáIní vychova, ekologie' etika
atd.) vyuŽijeme ucelen1i program' ktery pomriŽe
dětem orientovat Se v problémech kaŽdodenního
Života a poradí jim, jak se zachovat v rúznlch
Životních situacích.
Brus|ení (3.-9.  r . ) '  p lavání (3.  a 4,  r . ) ,  dopravní
hňiště (4. r,), LYZ (7. r. + zájemci)
Vyuka prostŤednictvím ško|ních projektri (cca 3 za
rok), exkurzí, ryjezdťl do divadel, galerií, knihoven,

pŤedstavení dopl uj ících \^'uku.
Volite|né pĚedměty; Žákrim od 5. do 9. ročníku
nabízíme lryběr mezi pracovními činnostmi a psaním
všemi deseti prsty na klávesnici'
Součástí vjuky je tvorba školního časopisu Coo|
schoo| časák, kter! vytváŤejí všechny tŤidy 2. stupně
a nejméně jeden pÍíspěvek v něm má každy žák'
Všechna čísla časopisu (12 číse| za poslední 3 roky)
jsou k dispozici u Ťeditelky školy, v prriběhu roku je
také umístíme na web'

pŘnouĚrovÉ sourĚŽn
MŠMT organizuje každoročně soutěže a olympiády
ve všech pĚedmětech. Uspěchy v těchto soutěŽích
stŤední školy započítávají do pŤijímacího Íízeni. Žáci
mají moŽrost se všech soutěŽí častnit, poskytujeme
jim nejen informace o soutěžích, ale také nabizime
pŤípravu na ně. V pŤípadě zájmu o čast svého dítěte
v soutěŽi se mohou na školu obrátit i rodíče.
Kromě pŤedmětovlch . soutěŽí Sě pravidelně
ričástníme také n ěko lika soutěŽí sportovních.
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žácijsou povlnni dostavit se do školy nejpozději v
7.50.
V 7. 50' 9'5o a 12.55 .zvonění oznamuje piípravu na
hodinu.

RoDIČovSxÉ scHŮzxy
l8. 9. - rivodní informace
13. 11. - informace o prospěchu (16.00 - l8.30)
8. 1. - konzultační hodina (l6.00 - 17.00)
|6.4. _ informace o prospěchu (l6.00 - 18.30)
Konzu|tace a informace o prospěchu kdyko|i po
dom|uvě.  :
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TvoÍivá dílna pro rodiče s dětmi - po cely školní rok
lx vměsíc (stŤeda 15 - l8 hod. _ tetmíny budou
upfesněny a ohlášeny)

4. l0. _Běh zámeckym parkem
Listopad - Podzimní d1iriování
Prosinec - vánoční besídky, pňedvánoční setkání
s rodiči a vystoupení dětí
Unor - recitační soutěŽ

- 17. -24.2.2018 - lyŽaŤsk1i q/cvikovy kurz
BŤezen - 31. 3. 20i8 - Noc-s Andersenem
Duben -Zápis do l ' ročníku

Dějepisné vystoupení skupiny Pernštejni
Květen. Den matek

- školní vylety, fotografování

SBĚRovÉ AKCE
Papír
Žáci mohou nosit sběro{ papír po cel! ško|ní rok,
odevzdajího školnici a nahlásíjípočet kilogramri. l4
dní pŤedem pak bude oznámen termín odvozu.
Ziskané prostŤedky budou částečně lryuŽiry k nákupu
vybavení pro volny čas (hry, míče apod'), částečně
jako pŤíspěvek napŤ. na školní q'let, čáStečně na
odměny pro Žáky.
Staré baterie
Krabice u sborovny
Elektroodpad
Kontejner u sborovny
Yíčkaz PET |ahví
Sbíráme pro Micha|a V.

RADA ŽLxťl - ŠxolnÍ PARLAMENT
PětIďt do roka se scházejí zvolení Žáci, kteňí mají
moŽnost ovlivnit některé organizační zá|eŽitosti
tykající se napŤ. chodu školy nebo dávat podněty a
nápady pro zlepšení ško|ního prostŤedí. KaŽdoročně
některé žákovské náměty skutečně nealizujeme.

Šxot,NÍ ZAHRADA
Je pro nás pŤíjemn;im místem pro u-/uku' práci í
vzájemné setkávání učitelťr, rodičťr a Žákú. SnaŽíme
se zahradu stále vy|epšovat (naposledy pŤibyl napŤ.
pocitovf chodníěek) a pŤivítáme Vaš-e náměty nebo i
pŤíspěvky (získali jsmě napŤ. -doméček pro hmyz,
uvítáme sazeničky apod.)

Šxot,xí DRUŽINA

Provoz:
ráno6.35_7.40
odpo l edne l l . 3 5 - 15 . 25
(pokud byste uvíta|i de|ší provoz ŠD, kontaktujte
Ťeditelku školy, mriŽeme o věcijednat)

ŠD mohou navŠtěvovat i Žáci z 2. stuoně.
Úplata v Šo: 40 Kč za rok

Kroužky ŠD:
Šikovné ruce
Sportovní hry
Počítače

zÁ"lnaovÉ KRoUŽKY:
- Začnol pracovat od l. l0.
- Nabídka je pŤedběžná' mriŽe se změnit podle

zájmu dětí a časoqich moŽností vedoucích
kroužkri.

- PŤesny Seznam s časy obdrŽíte počátkem ťíjna.
Hra na zobcovou flétnu
Fyzikální experimenfy
Pěveck! sbor
Žáci v hrnci aneb Vaňení
Spottovní krouŽek pro 1. st.
Taneční kroužek
Angl ick jazyk pro l .  st.
Hra na kytaru
Aerobic
Vltvam! kroužek
Knihovniclcj kouŽek

KARIÉRoVÉ ponnoENsrvÍ
Vychovná poradkyně zprostňedkovává žákťm
informace o školách, oborech, podmínkách pŤijetí i
administraci pŤihlášek. Každy vycházejici Žák obdrŽí
Atlas školství Se všemi informacemi, ško|a
organizuje exkurze do stŤedních škol' Deváťálcum
zajišťujeme podzimní testování obdobné pŤijímacím
testúm, nabízíme pŤípravu na pŤijímací zkoušky'

Šxor,NÍ METoDIK PREvENcE
Pomáhá pŤědcháZet problémrim dnešní doby
(meuživáni návykoq/ch látek' šikana, kyberšikana,
ad.). Metodičku - preveÍrce mťrŽete kdykoli
kontaktovat se žádostí o pomoc.

zAMĚsTNANcI ŠKoLY:

VEDENÍ Šrcoly
Mgr. Bc. Miros|ava Melicharová _ Ťeditelka školy
Mgr. Zuzana Llrdličková - zástupkyně Ťeditelky

rnÍoNÍ uČttpt,É:
l.r. - Mgr. Hana Šmídmajerová
2.r. - Věra Zajptová, asistentka Veronika Ku|tová
3. r. - Mgr. Iveta Šteiglová, asist. Petra Šormová
4. r. - Eva Plicková
5. r. - Mgr. Hana Prťršová
6. r. - Mgr. Tomáš Nov!
7 . r. - Ing. Jan Kubrl
8' r. - Mgr. Martina Bezpalcová
9. r. - Mgr. Lenka Martínková

UČITELÉ BEZ TfuDNICTVÍ:
Mgr. DanuŠe Manová
Mgr. Petr Loskot
Jana Hrdličková

VÝcHo\NÍ PoRADCI:
Mgr' lveta Steiglová - Žáci se speciálními
vzdělávacími potĚebami
Mgr. Danuše Manová - kariérové poradenství

ŠroI-NÍ METoDIK PREVENCE
Mgr. Hana Prušová

ŠrolNÍDRUŽrNA
Jana Hrdličková - vedoucí wchovatelka. 2. oddě|ení
(3 . , 4 . , 5 .  r . )
Šárka Šimonová - l. oddělení (t. a2. r.)

ŠrolNÍ JÍDELNA
Jana Hrdličková - vedoucí ŠJ
JindŤich Cuch!, A|ena Černá _ kuchaŤi

PRoVoZNÍ Úspr
JiŤina PiŠtejová - školnice
Marie Šterclová _ uklízečka
Ing. Ivana Vodová _ riěetní
Ilona Poráčová - administrativa

MATEŘSKÁ Šrole
Iveta Chovanečková - vedoucí učitelka MŠ
Romana Stehlíková _ učiteka MŠ


