INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
ŽÁKŮ
Vážení rodiče,
na počátku školního roku 2013/2014 bych Vám chtěl sdělit několik důležitých informací:
1. Rekonstrukce a opravy - během letních měsíců jsme se snažili opět vylepšit pracovní
prostředí žáků i zaměstnanců školy, abychom vytvořili podmínky pro odvádění těch
nejlepších studijních či pracovních výkonů. Největší změny proběhly v budově 2. st. školy,
kde se podařilo dokončit rekonstrukci obvodového pláště budovy, při které se současně
opravila střecha, svody, kompletně se zrekonstruoval pavilon školních dílen (nová střecha,
nové radiátory, rozvody elektřiny, zářivková tělesa, apod.), dokončila se výměna vchodových
dveří a oken. Současně došlo také k rekonstrukci vchodu do budovy 2. st., čímž se výrazně
zvýšila i bezpečnost žáků v souvislosti s položením protiskluzových dlaždic, atd. V budově
2. st. jsme vyměnili zářivková tělesa na chodbách školy, v kabinetech i kancelářích. Současně
proběhlo i malování prostor školy. V budově mateřské školy jsme se snažili zvýšit bezpečnost
dětí i rodičů pro nadcházející zimní období (protiskluzový nátěr schodiště, pořízení zimních
bezpečnostních prvků, apod.). Do 1. třídy jsme pořídili nové lavice a v budově školní jídelny
proběhlo malování.
2. Informace k pořizování pracovních sešitů – na základě podrobných právních výkladů § 27
odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb. již nebude možné vybírat od zákonných zást. dětí finanční
prostředky na nákup pracovních sešitů i v případě, že pracovní sešit (či učebnice) žákovi po
skončení školního roku zůstane. Z tohoto důvodu jsem vás chtěl požádat o poskytnutí
sponzorského daru naší škole na nákup pracovních sešitů přímo vašeho dítěte. Sponzorský dar
by se poskytoval prostřednictvím třídních učitelů SRPŠ. Tímto postupem bychom významně
snížili administrativní zátěž – není nutná sponzorská smlouva. Předem vám děkuji za
pochopení.
3. Program „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“ – program „Školní mléko“ bude pokračovat i
v letošním školním roce. Žáci si i nadále budou moci nakoupit v rámci programu „Školní
mléko“ různé výrobky (tyčinky, sušenky, apod.). Denně si může jeden žák pořídit jeden
dotovaný výrobek a neomezený počet nedotovaných výrobků. Projekt je pro žáky 1. – 9. roč.
ZŠ a děti MŠ. V letošním školním roce pokračujeme i s programem „Ovoce do škol“, v rámci
kterého budou žáci 1. – 5. ročníku školy dostávat zdarma různé druhy ovoce a zeleniny
s různými ovocnými šťávami bez konzervantů. Po změně v dodavateli doufáme, že se zvýši
pestrost dodávaných výrobků. I nadále bude fungovat v budově 1. a 2. st. školní kantýna.
4. Nabídka kroužků, nepovinného předmětu, logopedie a reedukace pro školní rok –
v letošním školním roce máme připravenou novou nabídku kroužků pro děti MŠ i žáky 1. a 2.
st. školy. Vzhledem k novele vyhlášky č. 48/2005 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 9. 2012,
se i v letošním školním roce nebudou kroužky hodnotit na vysvědčení. Pro žáky, kteří budou
v kroužcích pracovat, připravíme osvědčení.
 Pro MŠ nabízíme kroužky – Tvořivé dílničky (kreativní kroužek), Zálesáčata
(přírodovědný kroužek), Hop sem – hop tam (taneční kroužek) a Zábavná angličtina
(vedený externím lektorem), Veselé dílničky (pohybový kroužek) a Mařenko, řekni Ř
(logopedický kroužek). Podle počtu přihlášených dětí bude vytvořen harmonogram
kroužků. Jednotlivé kroužky pro děti budou probíhat 1krát za 14 dní až 3 týdny
(mimo Zábavnou angličtinu). Ceny kroužků za pololetí budou v rozpětí 250 – 500 Kč.
Cena kroužku Zábavné angličtiny bude 790 Kč.

 Na 1. st. školy nabízíme kroužky, které budou probíhat 1krát týdně (1 hod.) Kreslené zpívání (2. – 5. tř., 450 Kč/pol.), Hry s míčem (4. – 5. tř., 500 Kč/pol.),
Kroužek aerobiku (1. – 5. tř., 500 Kč/pol., Zábavná angličtina (1. - 3. tř.,
500 Kč/pol.), Čtení jako hraní (2. – 5. tř., 450 Kč/pol.), Hudební divadlo (1. – 5. tř.,
450 Kč/pol.), Kroužek hry na kytaru (1. – 5. tř., 500 Kč/pol.) a Zpíváme anglicky
(1. – 5. tř., 450 Kč/pol.).
 Na 2. st. školy nabízíme kroužky, které budou probíhat 1krát týdně (1 hod.) –
Kroužek sborového zpěvu - od 2. pol. (450 Kč/pol.), Školní kapela – od 2. pol.
(450 Kč/pol.), Zeměpisný kroužek (450 Kč/pol.), Kroužek kreativních činností
(500 Kč/pol.), Základy pletení z pedigu (450 Kč/pol.) a Informatika pro 8. ročník
(500 Kč/pol.).
Na 1. i 2. st. se žáci mohou přihlásit do nepovinného předmětu sportovní hry (bezplatně),
který bude probíhat ve čtvrtek odpoledne (2 hod. týdně). Na 1. i 2. st. mohou žáci navštěvovat
reedukaci. Činnost kroužků bude zahájena od 30. 09. 2013. Nadále bude pokračovat pod
vedením vedoucí uč. MŠ i logopedie.
Po úspěšném jarním kurzu Bruslení za školou jsme zajistili pro děti MŠ a žáky 1. st. ZŠ
pokračování pod vedením externích lektorů.
5. Kontakty na školu
– ředitel školy – tel. (585957135), mob. (608474917), jaromir.vachutka@zstrsice.cz,
zstrsice@seznam.cz;
- zástupce ředitele školy - Mgr. Martin Málek – tel. (585750268) shodný tel. s ekonomickou
pracovnicí školy;
- mateřská škola – vedoucí učitelkou MŠ je Mgr. Michaela Šedivá – tel. (725027894),
mstrsice@seznam.cz;
- vedoucí učitelka 1. st. Mgr. Eva Žundálková – tel. (585957170);
- školní družina – tel. (585751982);
- vedoucí školní jídelny je Jitka Dvorská – tel. (585412640).
Podrobnější informace jsou uvedeny na web. stránkách školy – www.zstrsice.cz.

Za vedení školy
_______________________
RNDr. Bc. Jaromír Vachutka
ředitel školy

