ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ č. 1
Základní škola Kovářov, okres Písek

2. září 2019

Vážení rodiče,
první číslo školního zpravodaje tohoto roku Vás zve na hromadné rodičovské schůzky a informuje o
službách, které naše škola nabízí. Přeji Vašim dětem úspěšný start ve školním roce 2019/2020 a
doufám v co nejlepší spolupráci školy a Vás, rodičů.
Mgr. Libor Mandovec, ředitel školy

POZVÁNKA NA SPOLEČNÉ RODIČOVSKÉ SCHŮZKY
Zveme všechny rodiče na společné třídní schůzky, které se uskuteční ve čtvrtek 12. 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

Velké změny v organizaci se týkají provozu školní družiny. Od září bude družina
otevřená již od 6:30, vycházíme tak vstříc přání některých rodičů. Druhou změnou je
rozšíření provozu druhého oddělení družiny až do 15 hodin z důvodu realizace tzv. dílniček.
Jde o pravidelné a konkrétně zaměřené zájmové činnosti v rámci školní družiny a jejich
cílem je v menším kolektivu rozvíjet individuální dovednosti a schopnosti žáků.

Pokud jde o vybavení školy, podařilo se zrenovovat kabinet 1. stupně. Vyměněno
bylo také hygienické vybavení na zbývající části toalet 2. stupně. V tomto roce bychom měli
v případě úspěchu realizovat projekt z iROPu, který má za cíl rekonstruovat a modernizovat
cvičnou kuchyňku a jazykově počítačovou učebnu.

Výrazně bylo obnoveno zázemí pro školní družinu, a to díky projektu Léto plné
zábavy, organizovaném Spolkem rodičů. Konkrétně bylo zakoupeno vybavení jako
pískoviště, bazén, solární sprcha, zahradní vybavení, interaktivní projektor a řada
výtvarných, kreativních a sportovních potřeb.

Došlo k rozšíření nabídky povinně volitelných předmětů, a to tak, že pro každé
dva blízké ročníky budou otevřeny 3 skupiny. Žáci tak mají větší výběr dle svého zájmu a
práce v prakticky orientovaných předmětech bude individuálnější. Další novinkou, kterou
nám umožní změna regionálního financování, je větší dělení žáků do skupin, a to především
v cizích jazycích a v informatice.


V novém školním roce došlo k výměně na postu učitele 1. stupně. Po odchodu
paní učitelky Zdeňky Škochové nastoupila do naší školy jako učitel 4. třídy paní učitelka Eva
Floryčková a paní učitelka Veronika Pšeničná převzala třídu po paní Škochové. S výukou
anglického jazyka nám letos opět bude pomáhat paní učitelka Hana Pašková.

Prioritou pro tento školní rok bude úspěšně realizovat první část projektu
Maximální podpora žáků ZŠ Kovářov II, který navazuje na stejnojmenný projekt
předchozí. Jeho hlavními tématy jsou společné vzdělávání (podpora žáků s výukovými
potížemi, doučování, individualizace ve výuce), čtenářská, matematická a jazyková
gramotnost (kluby - čtenářské, deskových her, cizojazyčné komunikace), využití ICT ve
výuce (tvořivá práce s tablety) a projektová výuka (projektové dny).

Organizační novinkou je tvorba jednotných pravidel pro zájmové a volnočasové
vzdělávání, jehož nabídka je na naší škole velmi rozsáhlá a rozmanitá (školní kluby,
zájmové kroužky, zájmové aktivity atd.). Chceme koordinovat zájmové a podobné
pravidelné činnosti školy tak, aby nabízely pestré možnosti rozvoje dovedností žáků, a
minimalizovat případné organizační a informační problémy při jejich realizaci.

V letošním školním roce se uskuteční zájezd do partnerské obce Seftigen ve
Švýcarsku, neboť jsme byli společně s obcí pozváni na tradiční čtyřdenní pobyt v této
nádherné zemi. Možnost zúčastnit se tohoto pobytu budou mít žáci druhého stupně –
přihlášky se budou rozdávat při společných schůzkách.

Tento rok obsahuje nabídka zájmových kroužků celkem 10 různých zájmových
činností. Novinkou jsou kroužky Kapela a Vaření. Náplní prvně jmenovaného bude
muzicírování určené i těm, kteří na žádný nástroj neumí, ale mají rádi hudbu a rytmus.
Vaření snad není třeba popisovat, je nabízeno všem, kteří se chtějí něco nového v kuchyni
naučit a samozřejmě i sníst.

Díky projektu Maximální podpora chceme letos vybavit školu tablety a aplikacemi
tak, aby je mohli žáci využívat ještě více než doposud. Nákupem z projektových peněz
chceme získat 3 sady – zvlášť pro oba stupně i školní družinu.

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).
Vzhledem k rostoucím cenám potravin jsme byli nuceni zvýšit ceny stravného, od září tak
činí pro jednotlivé kategorie strávníků:
 žáci I. kategorie
7-10 let
25,- Kč/oběd
měsíční záloha 500 Kč
 žáci II. kategorie 11-14 let
28,- Kč/oběd
měsíční záloha 600 Kč
 žáci III. kategorie od 15 let
32,- 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 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.
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 12. 9. 2019.

Pobyt ve školní družině
Za pobyt dětí ve školní družině je vybírána úplata. Výše poplatku je stejná jako loňský rok 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 vedoucí
vychovatelka Gabriela Zítková 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 6:30 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. třída
Gabriela Zítková
2. oddělení ŠD
2. – 3. třída
Zuzana Šetinová
3. oddělení ŠD
4. – 5. třída (př. vyšší ročníky)
Jitka Štvánová
Do školní družiny je žák přihlašován zápisovým lístkem – vyplněný jej obratem zašlete
po dítěti zpět.

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. Žáci budou moci trávit tento čas ve
3. oddělení školní družiny, případně v počítačové učebně či u pingpongového stolu. Určitě tuto
možnost doporučujeme všem rodičům, kteří chtějí mít jistotu, že jejich dítě tráví čas smysluplně
a pod dohledem. Na nevhodné chování některých žáků na návsi v době přestávky nebo v době
čekání na autobus, které řešila obecní policie, jsme upozorňovali ve zpravodaji v minulém roce.
Pokud se rozhodnete naší nabídky využít, musí Vaše dítě pobývat ve školní budově po celou
dobu této přestávky. Změny (přihlášení či odhlášení) můžete provést v průběhu roku, a to vždy
písemně. Závazné přihlášení budete moci provést při rodičovských schůzkách.

VÝBĚR LÉČIVÝCH BYLIN BUDE PROBÍHAT DO KONCE ZÁŘÍ –
odevzdávat paní učitelce Řehořové (usušené byliny zvážit a podepsat).

Pracovní sešity na tento školní rok
I tento školní rok budou žáci používat při vyučování a při domácí přípravě
pracovní sešity. Jejich cílem je podpořit efektivnost výuky při procvičování tématu nebo
při opakování učiva a poskytnout nabídku různých cvičení pro domácí úkoly a
případnou rozšiřující práci. Mezi hlavní jejich přednosti patří šetření času, rozmanitost
cvičení a provázanost s učebnicí. Vzhledem k finančním nákladům na jejich pořízení,
které jsou nezanedbatelné a která výrobci zvyšují, je používáme tam, kde je to nezbytné
či maximálně přínosné (především hlavní předměty - český jazyk, matematika a cizí
jazyky). Zdarma je mají pouze žáci 1. třídy, v ostatních ročnících je hradí rodiče. V těch
ročnících, kde souhrnná cena za žáka překročila částku 500,- Kč, se na dofinancování
podílí i škola. Níže uvedenou částku na žáka v konkrétním ročníku vybírají třídní
učitelé do 12. září. Děkujeme za spolupráci.
třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

předměty
Písmenkář, Slabikář, Velká písanka, Malé písanky, Matematika, Prvouka
Matematika, Český jazyk, Písanky, Prvouka
Matematika, Český jazyk, Písanky, Prvouka, Anglický jazyk
Matematika, Český jazyk, Anglický jazyk, Přírodověda, Vlastivěda – 2 díly
Matematika – 3 díly, Český jazyk, Anglický jazyk, Přírodověda, Vlastivěda
Matematika, Český jazyk, Zeměpis
Matematika, Český jazyk, Německý jazyk, Zeměpis
Matematika, Zeměpis, Anglický jazyk
Matematika, Německý jazyk

cena
zdarma
420
500
500
500
260
430
460
220

Upozornění – příchod žáků do školy
Upozorňujeme rodiče, že kvůli k pozdním ranním příchodům některých
žáků do školy (většinou paradoxně kovářovských), bude hlavní vchod do školy
zamykán již po prvním zvonění, to znamená v 7:35. Jde o čas, kdy by nejpozději
měl žák vcházet do budovy, aby se stihl převléct, dojít do třídy a připravit se
řádně na výuku.
Sběr papíru – ZMĚNY!!!
Starý papír bude i letos vybírat přímo sběrný dvůr Obce Kovářov. V letošním
školním roce však provozovatel dvora činí z organizačních a finančních důvodů dvě
důležité změny. První je změna v době odevzdávání: Papír můžete odevzdat nikoli
každou středu, ale pouze vždy první středu v měsíci, a to od 12:00 do 17:00. Druhá
změna se týká druhu papíru: v rámci sběrové soutěže nebude počítán kartonový
papír (krabice apod.). Motivace pro odevzdávání starého papíru však 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.




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

