YáŽení rodiče,
začínáškolnírok, ve kterémse
po desetiletích
scházejívšechny
naše tŤídy - od prvĎáčkťrpo
vjedné budově.
deváťáky .
Této skutečnostichceme vyuŽít
k tomu, abychom posílili rodinn charakter naší
školy a rozvíjeli spolupráci mezi dětmi rŮzného
věku. oblíbenéjsou zejménaakce, kterépŤiprawjí
žáci 2. sfupně pro své mladšíspolužáky (karneval,
sportovnísoutěžapod.).
.
Na osobním pŤístupuk Žákrim, na nízk1ich
počtech dětí ve tŤíděa na individuálním pŤístupu
k dětem,u nichŽ to vyŽadujenadáníči naopak nějak!
problém, i nadále stavímekoncepci našíškoly.
Vfuka a dop|řujícíaktivity:
I letos budeme dopl-řovatvyuku zajímav1imi
v1ukol".imi progmmy
a
školními projekty'
V loĎském roce děti velmi zaujala napŤ. návštěva
Armády Ceskérepubliky'
M i m o š k o | n ía k t i v i t y :
Stejně jako
v uplynul1ich letech Se
postarámeo VaŠeděti i v odpoledníchhodinách,a to
bud' ve školní druŽině nebo formou zájmov)ich
krouŽkťr,kteréjsou otevŤenyvšem Žákrirn a jsou
poplatky jsou určeny na nákup
zdarma (pŤípadné
materiálu apod.)
Setkávánís rodiči:
Budeme rádi,kdyŽ Vás kromě rodičovskych
schrizek budeme moci pŤivítat i na neformálních
akcích a na vystoupeníchVašich dětí (viz PLÁN

AKCr).

Kde najdete informace o škole:
Kromě
fungujících webovych stránek
pŤipravujemepro zájemce takéfacebookovéstránky
školy.
Informace o vŠem,co Se Ve ško|e děje,
zveŤejĎujeme pravidelně také v Ploskovickém
čtvrtletníku. občané ostatních obcí si mohou
čtvrtletníky pŤečístna webov'-ich stránkách obce
Ploskovice
http://www.ploskovice.
c/ploskovicky_ctvrtletnik.ph
p Vyšlo již 57 čísela v Žádnémz nich pĚíspěveko
školenechybí.

KONTAKTY
Telefony: 416749066 777977691
SJ 7z29z4o4s
E-mail: zs.ploskovice@iol.cz
Kontak|y na vyučujcí:
pri-i
meniucitele@zsploskovice.cz
Webovéstránkyškoly:www.zsploskovice.cz
Momentá|něpracujemena facebookov'.ichstránkách.
TĚídní tabu|e: Každá tŤída má na webov.j'ch
stránkách svou tÍídní tabuli, kam učitelévkládají
většinou informace'organizačníhocharakteru (co,
kdy' '..) nebo informace k v"-h.rce(co se právě
probírá,domácítíkolyapod.)
Goog|e disk: Pro tŤídyod 3. ročníkujsou v1'tvoiena
tŤídní riloŽiště' kam mohou vyrčující vkládat
qfrrkovémateriály (pracovnílisty, videa, prezentace
apod.)

ČesovÝ RoZVRH vYUČoVACÍcHgootN
Vy'učovací hodina
od
do

Eť
o:v
-O
gÉ

PŤestávka
od
do

I

7.5s

8.40

8.40

8.50

a

8.50

9.35

9.35

9.55

3.
4

6.
odpolední

6.

qrucovanl

7.

9.55

10.40

10.40

10.50

10.50

11.35

11.35

I 1.45

11.45

L2.30

12.30

Í2.4o

L2.40

13.25

L2.30

13.OO

13.OO

13.45

13.45

13.50

Po, ČT

8.
13.50
14.35
se otevírá v 7. 35
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RoDIČovSxÉ
scHŮzxy

l8. 9. - rivodní informace
13. 11. - informaceo prospěchu(16.00- l8.30)
8. 1. - konzultačníhodina (l6.00 - 17.00)
|6.4. _ informaceo prospěchu(l6.00 - 18.30)
Konzu|tace a informace o prospěchu kdyko|i po
:
dom|uvě.

VYUKA
Vyučujeme pod|e školníhovzdělávacího programu
pro základní vzděLáváni, kter! jsme nazvali Pestrá
Škola'Některépriority vluky v našíško|e:
Vf uka ang|ičtinyod 1' ročníku
Rozvíjíme čtenáÍskou gramotnost žáktl_ čtenáŤsk!
klub, nově lrybavenáškolníknihovna,knihobudka
lnformační gramotnost - mobihí učebna iPadri,
počítačováučebna, ínteraktivnítabule na |. i 2.
stupni, v kaŽdétŤídědatovy projektor
Po|ytechnická vfchova - podporujeme technické
dovednosti ve vfucg i mimo ni (praktické ukázky ve
vyuce pŤírodovědnlch pŤedmětri, exkurze do
podniku,
v'.irobních prumyslovfch
čast v
technickych hrách, krouŽek zábavnéfvzilcy)
Hodnotové vzdé|ávání * pro u.fuku všeobecnych
témat(osobnostnía sociáInívychova, ekologie' etika
atd.) vyuŽijeme ucelen1i program' ktery pomriŽe
dětem orientovat Se v problémech kaŽdodenního
Života a poradí jim, jak se zachovat v rúznlch
Životníchsituacích.
B r u s | e n í( 3 . - 9 .r . ) ' p l a v á n í ( 3 . a 4 , r . ) , d o p r a v n í
hňiště(4. r,), LYZ (7. r. + zájemci)
Vyuka prostŤednictvím
ško|níchprojektri (cca 3 za
rok), exkurzí, ryjezdťldo divadel, galerií,knihoven,
pŤedstavení
dopl ujících\^'uku.
Volite|né pĚedměty; Žákrim od 5. do 9. ročníku
nabízímelryběr mezi pracovnímičinnostmia psaním
všemidesetiprsty na klávesnici'
Součástívjuky je tvorba školního časopisu Coo|
schoo| časák, kter! vytváŤejívšechny tŤidy2. stupně
a nejménějeden pÍíspěvekv něm má každy žák'
Všechna číslačasopisu(12 číse|za poslední3 roky)
jsou k dispozici u Ťeditelkyškoly, v prriběhu roku je
takéumístímena web'

pŘnouĚrovÉ
sourĚŽn

MŠMT organizuje každoročněsoutěžea olympiády
ve všech pĚedmětech.Uspěchy v těchto soutěŽích
stŤedníškoly započítávajído pŤijímacíhoÍízeni.Žáci
mají moŽrost se všech soutěŽí častnit,poskytujeme
jim nejen informace o soutěžích,ale také nabizime
pŤípravuna ně. V pŤípadězájmu o častsvého dítěte
v soutěŽise mohou na školuobrátit i rodíče.
pŤedmětovlch . soutěŽí Sě pravidelně
Kromě
ričástnímetakén ěko lika soutěŽísportovních.

PLÁN AKCÍNA
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TvoÍivá dílnapro rodičes dětmi - po cely školnírok
lx vměsíc (stŤeda15 - l8 hod. _ tetmínybudou
upfesněnya ohlášeny)
4. l0. _Běh zámeckym parkem
Listopad - Podzimní d1iriování
Prosinec - vánoční besídky, pňedvánočnísetkání
s rodičia vystoupenídětí
Unor - recitačnísoutěŽ
- 17. -24.2.2018- lyŽaŤsk1i
q/cvikovy kurz
BŤezen- 31. 3. 20i8 - Noc-s Andersenem
Duben -Zápis do l' ročníku
Dějepisnévystoupenískupiny Pernštejni
Květen. Den matek
- školnívylety, fotografování

SBĚRovÉAKCE
Papír
Žáci mohounositsběro{ papírpo cel! ško|ní
rok,

odevzdajího
školnicia nahlásíjípočet
kilogramri.
l4
dní pŤedempak bude oznámen termín odvozu.
ZiskanéprostŤedky
budoučástečně
lryuŽiryk nákupu
vybavenípro volny čas(hry,míčeapod'), částečně
jako pŤíspěvek
napŤ.na školníq'let, čáStečně
na
odměnypro Žáky.
Starébaterie
Krabiceu sborovny
Elektroodpad
Kontejneru sborovny
YíčkazPET |ahví
Sbírámepro Micha|aV.
RADA ŽLxťl - ŠxolnÍ PARLAMENT
PětIďt do roka se scházejízvoleníŽáci, kteňímají
moŽnost ovlivnit některé organizačnízá|eŽitosti
tykajícíse napŤ.chodu školynebo dávat podnětya
nápadypro zlepšení
prostŤedí.
ško|ního
KaŽdoročně
některéžákovské
námětyskutečně
nealizujeme.
Šxot,NÍ ZAHRADA
Je pro nás pŤíjemn;im
místempro u-/uku' práci í
vzájemnésetkáváníučitelťr,
rodičťr
a Žákú.SnaŽíme
se zahradustále vy|epšovat(naposledypŤibylnapŤ.
pocitovf chodníěek)a pŤivítáme
Vaš-enámětynebo i
pŤíspěvky(získalijsmě napŤ.-doméček
pro hmyz,
uvítámesazeničky
apod.)

Šxot,xí DRUŽINA

zAMĚsTNANcI ŠKoLY:

Provoz:
ráno6.35_7.40
odpolednell.35-15.25
(pokudbysteuvíta|ide|ší
provozŠD,kontaktujte
Ťeditelku
školy,mriŽemeo věcijednat)

VEDENÍŠrcoly

ŠDmohounavŠtěvovat
i Žáciz 2. stuoně.
Úplatav Šo:40 Kčza rok
KroužkyŠD:
Šikovné
ruce
Sportovní
hry
Počítače
zÁ"lnaovÉ KRoUŽKY:
- Začnolpracovatod l. l0.
- Nabídkaje pŤedběžná'
mriŽese změnitpodle
zájmudětía časoqichmoŽností
vedoucích
kroužkri.
- PŤesny
počátkem
Seznams časyobdrŽíte
ťíjna.
Hra na zobcovouflétnu
Fyzikálníexperimenfy
Pěveck!sbor
Žáci v hrnci anebVaňení
Spottovní
krouŽekpro 1.st.
Taneční
kroužek
Anglick jazykpro l. st.
Hra na kytaru
Aerobic
Vltvam! kroužek
KnihovniclcjkouŽek

ponnoENsrvÍ
KARIÉRoVÉ

poradkyně zprostňedkovává žákťm
Vychovná
informace o školách, oborech, podmínkách pŤijetíi
administraci pŤihlášek.Každy vycházejici Žák obdrŽí
Atlas školství Se všemi informacemi, ško|a
organizuje exkurze do stŤedníchškol' Deváťálcum
zajišťujemepodzimní testování obdobné pŤijímacím
testúm,nabízímepŤípravuna pŤijímacízkoušky'

Šxor,NÍMEToDIK PREvENcE
Pomáhá pŤědcháZetproblémrimdnešní doby

(meuživáninávykoq/ch látek' šikana,kyberšikana,
ad.). Metodičku- preveÍrce mťrŽete kdykoli
kontaktovatse žádostí
o pomoc.

Mgr. Bc. Miros|avaMelicharová_ Ťeditelka
školy
Mgr. ZuzanaLlrdličková- zástupkyněŤeditelky

rnÍoNÍuČttpt,É:

l.r. - Mgr. HanaŠmídmajerová
2.r.- Věra Zajptová,asistentka
VeronikaKu|tová
3. r. - Mgr. IvetaŠteiglová,
asist.PetraŠormová
4. r. - Eva Plicková
5. r. - Mgr. HanaPrťršová
6. r. - Mgr. TomášNov!
7. r. - Ing.Jan Kubrl
8' r. - Mgr. MartinaBezpalcová
9. r. - Mgr. LenkaMartínková
UČITELÉBEZ TfuDNICTVÍ:
Mgr. DanuŠe
Manová
Mgr. PetrLoskot
JanaHrdličková
VÝcHo\NÍ PoRADCI:
Mgr' lvetaSteiglová- Žáci se speciálními
potĚebami
vzdělávacími
poradenství
Mgr. Danuše
Manová- kariérové
ŠroI-NÍMEToDIK PREVENCE
Mgr. HanaPrušová
ŠrolNÍDRUŽrNA
- vedoucíwchovatelka.2. oddě|ení
JanaHrdličková
( 3 . , 4 . , 5r . )
- l. oddělení
(t. a2. r.)
Šárka
Šimonová
ŠrolNÍ JÍDELNA
JanaHrdličková- vedoucíŠJ
JindŤich
Cuch!, A|enaČerná_ kuchaŤi

PRoVoZNÍÚspr

- školnice
JiŤinaPiŠtejová
_ uklízečka
Marie Šterclová
Ing.IvanaVodová _ riěetní
IlonaPoráčová- administrativa
MATEŘSKÁ Šrole
- vedoucíučitelkaMŠ
IvetaChovanečková
_
RomanaStehlíková učitekaMŠ

