ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ č. 1
Základní škola Kovářov, okres Písek

3. září 2018

Vážení rodiče,
první číslo školního zpravodaje tohoto roku Vás zve na hromadné rodičovské schůzky a informuje o
službách, které naše škola nabízí. Přeji všem žákům úspěšný start ve školním roce 2018/2019 a
doufám v co nejlepší spolupráci školy a Vás, rodičů.
Mgr. Libor Mandovec, ředitel školy

POZVÁNKA NA HROMADNÉ RODIČOVSKÉ SCHŮZKY
Zveme všechny rodiče na společné třídní schůzky, které se uskuteční ve čtvrtek 13. září
v jednotlivých učebnách. Zde se dozvíte podrobnosti o školním roce, chystaných akcích,
požadavcích učitelů na úkoly, omlouvání, souhlasech v rámci ochrany osobních údajů apod.
Rodiče žáků 4. třídy budou blíže seznámeni s fungováním elektronické žákovské knížky.
 schůzky rodičů žáků 1. - 3. třídy - od 17:00
 schůzky rodičů žáků 4. - 6. třídy - od 17:30
 schůzky rodičů žáků 7. - 9. třídy - od 18:00
Po skončení rodičovských schůzek proběhne od 18:30 schůzka spolku rodičů.

Novinky v letošním školním roce


Jsme velmi rádi, že se do konce prázdnin podařilo dokončit kompletní rekonstrukci
školního hřiště. V současnosti má škola k dispozici hřiště, které umožní plnohodnotné
provozování venkovních tělovýchovných aktivit v rámci školní i mimoškolní činnosti. Díky
rekonstrukci může škola realizovat v plné míře svůj vzdělávací program v předmětu tělesná
výchova, a to především v oblasti atletiky a míčových či jiných sportovních her. Nové hřiště
obsahuje dvoudráhový běžecký ovál, čtyřdráhovou běžeckou rovinku, víceúčelové hřiště 40 x
20 m, sektory pro skok vysoký, daleký a vrh koulí a kondiční areál s prvky na šplh a stroji na
posilování. Rekonstrukce byla financována na základě dotačního titulu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR na podporu sportovní infrastruktury, polovinu financí dodal zřizovatel školy – Obec
Kovářov. Děkujeme!

Celkovou rekonstrukcí prošly díky prázdninové práci pana školníka také žákovské
šatny ve vstupním vestibulu. Došlo k výměně laviček a všech dřevěných prvků, všechny kovové
části byly nově natřeny. Mezi další práce, které se odehrály ve škole o prázdninách, patří
například výměna hygienického zařízení na části toalet, nová výmalba některých chodeb nebo
nové vybavení sborovny učitelů 2. stupně.

V novém školním roce nedošlo k významné personální obměně zaměstnanců školy. Od
září již na naší škole neučí paní učitelka Hana Pašková, naopak nově posílila pedagogický sbor
další asistentka pedagoga, a to paní Vladimíra Kubíčková.

Prioritou pro tento školní rok bude úspěšně realizovat druhou část projektu Maximální
podpora žáků ZŠ Kovářov. Jeho hlavními tématy jsou společné vzdělávání (podpora žáků s
výukovými potížemi - doučování), čtenářská gramotnost (čtenářské kluby, čtenářské dílny) a
matematická gramotnost (klub logiky a deskových her, využití ICT). Letos budou v rámci
projektu učitelé zkoušet takzvanou tandemovou výuku, při níž hodinu povedou společně dva
pedagogové a vzájemně si budou předávat osobní zkušenosti a poznatky.

Od 1. září nabývá účinnosti nová podoba školního řádu. Ke změnám, které projednala
pedagogická rada a schválila školská rada, došlo pouze v některých bodech. Hlavní změnou je

stanovení zásad a pravidel domácí přípravy žáků a zpřesnění pravidel udělování výchovných
opatření. Celé znění řádu najdete na webových stránkách školy nebo na školní chodbě.

V letošním školním roce bude tradiční pauza ve výměnných pobytech se švýcarským
Seftigenem, proto jsme nabídli žákům 2. stupně tradiční zájezd do Londýna. Překvapil nás
velký zájem (předběžně 25 žáků), takže budeme v září jednat o možnostech realizace zájezdu
s cestovní kanceláří.

Tento rok obsahuje nabídka kroužků celkem 10 různých zájmových činností. Novinkou
je kroužek Geocaching, jehož náplní bude jedenkrát měsíčně hledat a objevovat tzv. kešky.
Jde o označení skryté schránky, která se hledá pomocí navigačního systému GPS a nachází se
dobře ukrytá na zajímavých místech většinou v přírodě. Kdo má rád výlety a dobrodružné
hledání, nechť se přihlásí…

Během letošních prázdnin proběhly poprvé příměstské tábory a vzhledem k velkému
úspěchu je budeme určitě příští rok nabízet pro naše žáky opět. Dobrou zprávou pro příznivce
pobytových táborů (žáci jsou na táboře i přes noc) je, že paní vychovatelka Gabriela Zítková
jeden takový na příští hlavní prázdniny již plánuje.

Tento školní rok bude škola realizovat nový projekt ICT nás spojuje, na který získala
peníze z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika. Navážeme na dlouholetou
spolupráci s rakouskou školou v Bad Zell a v průběhu roku se s žáky z přeshraniční školy
setkáme a budeme s nimi právě prostřednictvím informačních technologií komunikovat.
Aktivně do něj budou zapojeni žáci ze 6. a 7. třídy.

Pobyt ve školní družině
Za pobyt dětí ve školní družině je vybírána úplata. Výše poplatku se po pěti letech mírně
navyšuje a činí 50 Kč za měsíc pro žáky, kteří se neúčastní odpolední družiny (do 13:30) a 80 Kč
za měsíc pro žáky navštěvující alespoň 1 den v týdnu odpolední družinu (od 13:30).
Poplatek se nevztahuje na žáky, kteří navštěvují pouze ranní školní družinu před začátkem
vyučování, a na žáky, kteří využijí ŠD pouze jednu hodinu týdně. Poplatek vybírá vychovatelka
školní družiny během školního roku dvakrát, vždy na začátku příslušného pololetí a je splatný do
15. září, ve druhém pololetí do 15. února.
Informaci o tom, že žák nebude přítomen nebo že má žák odejít z družiny jinak či
s jinou osobou, než je zapsáno v zápisovém lístku, sdělí rodiče vždy písemně. Telefonické
omluvy, které odvádějí vychovatelky od jejich hlavní činnosti, nebudou umožněny.
Odchody dětí či jejich vyzvedávání ze ŠD jsou stanoveny takto: po obědě do 13:30, po
odpolední činnosti od 15:00 do 16:00. Žádáme o dodržování těchto časů. Ranní školní družina
je otevřená od 6:40 do 7:20, polední od 11:15 do 13:30 a odpolední od 13:30 do 16:00.
Plánovaná oddělení (může se vzhledem k počtu přihlášených proměnit):
1. oddělení ŠD
1. + 2. třída
Gabriela Zítková
2. oddělení ŠD
3. – 5. třída (př. vyšší ročníky)
Kateřina Samcová
Do školní družiny je žák přihlašován zápisovým lístkem – vyplněný jej obratem zašlete
po dítěti zpět.

Obědy ve školní jídelně
Ve školní jídelně se žáci mohou stravovat každý den svého pobytu ve škole. V případě
onemocnění mají žáci nárok na oběd za sníženou cenu pouze v první den nemoci. Oběd
tvoří polévka, hlavní jídlo, doplněk (moučník, salát nebo ovoce) a nápoj (čaj, džus, šťáva, mléko
apod.). Placení probíhá formou inkasa, ve výjimečných případech a po domluvě s vedoucí ŠJ lze
platit i v hotovosti. Cena kartičky činí 35,- Kč při prvním vydání (karta může sloužit po celou

dobu žákovy školní docházky), za každý další nákup v případě ztráty nebo zničení zaplatí žák
40,- Kč. Odhlašování a přihlašování obědů, stejně jako výběr ze dvou jídel v úterý a ve čtvrtek
lze provádět prostřednictvím webu www.strava.cz. Podrobné instrukce jsou na webu školy
v oddíle Školní jídelna. Stravu lze i nadále přihlašovat a odhlašovat také telefonicky (382 594
215), ústně ve školní jídelně nebo e-mailem (michaela.marikova@zskovarov.cz).
 žáci I. kategorie
7-10 let
23,- Kč/oběd
měsíční záloha 500 Kč
 žáci II. kategorie 11-14 let
27,- Kč/oběd
měsíční záloha 600 Kč
 žáci III. kategorie od 15 let
30,- Kč/oběd
měsíční záloha 700 Kč

Svačiny a pitný režim
Naše škola je již mnoho let zapojena do projektu Mléko do škol. Všichni žáci budou mít
nárok na mléčný výrobek cca jednou týdně zdarma. Půjde zpravidla o neochucené mléko,
případně jiný výrobek. Distribuce bude prováděna ve stanovený den přímo žákům do
jednotlivých tříd. I v letošním roce jsme také přihlášeni do projektu Ovoce do škol. Díky němu
distribuujeme všem žákům zdarma jednou za týden ovoce, zeleninu či výrobky z nich zhotovené.
Předpokládáme, že zdravá výživa dětí je naší společnou prioritou, a proto nemusíte své děti do
programu Mléko do škol či Ovoce do škol žádným způsobem přihlašovat.
Z důvodu platnosti tzv. pamlskové vyhlášky, která nastavila drasticky přísné limity pro
prodej jakýchkoli potravin ve školách, jsme během loňského roku zrušili školní bufet. V tomto
roce nepočítáme s jeho zprovozněním. Pitný režim zajišťujeme pro žáky prvního stupně, a to
ve formě nabídky vody se šťávou nebo čaje. Žáci si je mohou stáčet z várnice na chodbě do
svých hrnečků či kelímků každý den během přestávek. Částka, kterou vybíráme na zajištění pití
na celý školní rok, činí 60,- Kč. Uvedený obnos budou vybírat třídní učitelé do 13. 9. 2018.

Zájmové kroužky
Zájmové kroužky realizujeme ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Milevsku a od
letošního roku dojde ke změně způsobu placení a závazného přihlašování dětí. Bližší informace
budou podány na rodičovských schůzkách. Minimální cena za celoroční docházku do zájmového
kroužku bude činit stejně jako loni 200,- Kč. V odůvodněných případech je tento roční
příspěvek vzhledem k nákladům na provoz (materiál, pomůcky, energie apod.) vyšší. Kroužek
bude organizován, pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců. Jestliže nebude žák na kroužek
bez řádné omluvy docházet nebo bude činnost kroužku svým chováním narušovat, může být ze
zájmové činnosti vyloučen. Tomuto rozhodnutí bude vždy předcházet upozornění Vás, rodičů.
Z kroužku se lze odhlásit pouze v pololetí. Svůj zájem o konkrétní kroužek vyjádřete
prostřednictvím přiloženého formuláře do 5. 9. 2018.

Kluby pro žáky 1. stupně (2. – 5. třída)
Díky projektu Maximální podpora žáků ZŠ Kovářov můžeme žákům nabídnout další
aktivity, které pomáhají žákům a podporují je v oblastech, v nichž nejsou tolik úspěšní. Všechny
budou financovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a pro žáky jsou tudíž
zdarma. V květnu jsme dělali průzkum a předběžný zájem projevilo mnoho žáků. V přiloženém
formuláři najdete již stanovený čas pro tyto kluby, proto Vás žádáme, abyste nyní
přihlásili své dítě již závazně. Jedná se o pravidelně organizované schůzky, na které žáci po
přihlášení musí docházet jako na výuku. V případě nadlimitního zájmu žáků rozhoduje o
zařazení do klubu ředitel školy, a to na základě vyhodnocení potřebnosti pro žáka vzhledem
k jeho studijním výsledkům. Své děti můžete přihlásit prostřednictvím přiloženého
formuláře do 5. 9. 2018.

Pobyt ve škole o volné hodině mezi dopolední a odpolední výukou
Povinností školy je umožnit žákům pobyt v budově o přestávce mezi dopoledním a
odpoledním vyučováním, které mají žáci 2. stupně. Jakým způsobem jim pobyt ve škole
zajistíme, bude záležet na počtu žáků, kteří o nabídku budou mít zájem. Kvůli odpovědnosti za
žáky pobývající ve škole musíme vědět, kteří žáci budou pod školním dohledem a kteří budou
trávit volnou hodinu mimo školní budovu. Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete naší nabídky
využít, musí Vaše dítě pobývat ve školní budově po celou dobu této přestávky (není možné, aby
odbíhalo na nákupy či domů podle svého přání). Změny (přihlášení či odhlášení) můžete jako
rodiče provést v průběhu roku, a to vždy písemně. Vyjádřete se na přiloženém formuláři.

Zásady a pravidla domácí přípravy žáků na výuku
Na základě mediální diskuse a následného vyjádření ministerstva školství a české školní
inspekce byl náš školní řád po debatě s učiteli a zástupci rodičů rozšířen o bod, který se zabývá
domácí přípravou žáků:
1. Domácí příprava je nedílnou součástí výuky a navazuje na vzdělávání ve škole. Mezi hlavní cíle domácí
přípravy patří: procvičit a zopakovat učivo; rozvíjet studijní dovednosti (samostatně se učit, organizovat si a
využívat čas, smysl pro povinnost); zpětná vazba pro učitele, žáka, rodiče.
2. Mezi hlavní formy domácí přípravy patří:
a) příprava učebnic, sešitů, pomůcek a školních potřeb na výuku dle rozvrhu,
b) příprava na výuku (opakování učiva, příprava na písemné či ústní opakování a zkoušení, čtení na 1. st. ap.),
c) písemná příprava (domácí úkoly, referáty, čtenářské deníky, pracovní listy apod.),
3. Zadávání písemných příprav včetně domácích úkolů, jejich frekvence a případné vyžadování podpisu je
plně v kompetenci vyučujících. Domácí úkol musí být konkrétní, srozumitelný a přiměřený schopnostem žáků co
do rozsahu a obsahu.
4. Hodnocení domácí přípravy je závislé na její formě a probíhá podle následujících pravidel:
a) Příprava učebnic, sešitů, pomůcek a školních potřeb na výuku je hodnocena v rámci hodnocení chování.
b) Příprava na výuku je prověřována formou ústního či písemného hodnocení v rámci klasifikace.
c) Písemná příprava je hodnocena dle kritérií, které vyučující sdělí žákům a rodičům na začátku školního roku.
Pravidelné domácí úkoly mohou být klasifikovány pouze pozitivně, nepravidelné domácí přípravy (referáty,
čtenářské deníky, pracovní listy apod.) mohou být klasifikovány dle kritérií vyučujícího. Opakované nenošení
domácích úkolů je hodnoceno v rámci hodnocení chování.

Sběr papíru

Starý papír bude i letos vybírat přímo sběrný dvůr Obce Kovářov. Papír zde můžete
odevzdat každou středu, a to od 12:00 do 17:00. Motivace pro odevzdávání starého papíru
zůstává stejná – všichni pilní sběrači budou mít slevu na nákup školních pomůcek na příští školní
rok. Minimální hranicí pro nárok na slevu bude opět 150 kg.





KONTAKTY:
Pošta – adresa ZŠ Kovářov, Kovářov 80, 398 55 Kovářov
Telefon – 382 594 118 (škola), 382 594 215 (školní jídelna)
E -mail zs.kovarov@volny.cz; Web – www.zskovarov.cz

