KDO SE O ŽÁKY VE ŠKOLE STARÁ?
Vedení školy:
Mgr. Alena Grajciarová – ředitelka školy,
statutární orgán
Mgr. Jaroslava Müllerová, Ph.D. – zástupkyně
ředitelky školy, zástupce statutárního orgánu
Mgr. Lenka Jahudková – zástupkyně ředitelky
školy
Třídní učitelé:
(v závorce jsou uvedeni třídní učitelé, kteří je budou
zastupovat v případě nepřítomnosti)
I.A
Mgr. Marta Pelíšková
I.B
Mgr. Kateřina Soukupová
I.C
Mgr. Pavla Ševčíková
II.A
Milena Černá
II.B
Mgr. Petra Jurásková
II.C
Mgr. Olga Šuranská
III.A
Mgr. Jana Lorencová
III.B
Mgr. Tereza Vančíková
III.C
Mgr. Ludmila Vařáková
IV.A
Mgr. Alois Zimula
IV.B
Mgr. Petra Bradáčová
V.A
Mgr. Pavla Vořechovská
V.B
Mgr. Hana Sýkorová
VI.A
Mgr. Pavla Blahušová (Ing. Nevečeřalová)
VII.A
Mgr Martina Kocháňová (Bc. Ingr)
VIII.A
Mgr. Igor Šiška (Bc. Řezáčová)
IX.A
Mgr. Simona Žůrková (Mgr. Pištínková)
Pedagogičtí pracovníci bez třídnictví
Mgr. Alena Grajciarová
Mgr. Jaroslava Müllerová, Ph.D.
Mgr. Lenka Jahudková
Ing. Radka Nevečeřalová
Bc. Tereza Řezáčová
Mgr. Pavlína Pištínková
Mgr. Jitka Heryánová
Mgr. Ilona Hanáková
Bc. Martin Ingr
Bc. Michaela Hašpica – asistentka pedagoga
Jan Koňárek, DiS. – asistent pedagoga
Lenka Koňárková – asistentka pedagoga
Bc. Libuše Kazíková– asistentka pedagoga
Ing. Petra Lysoňková – asistentka pedagoga
Tereza Jadrníčková – asistentka pedagoga
Vychovatelky školní družiny
Bc. Kamila Švardalová – vedoucí vychovatelka
Alena Cinková
Helena Kožuchová
Mgr. Zuzana Voglová
Bc. Libuše Kazíková
Mgr. Alena Řezáčová
Milena Černá
Správní zaměstnanci

Lucie Kurtinová, DiS. - asistentka ředitelky
Jiří Kordula – školník
Hana Michlová - účetní
Pracovnice školní jídelny
Věra Kordulová - vedoucí kuchařka
Eva Kružíková - kuchařka
Dobromila Pavlůsková - kuchařka
Irena Kozel Manová - kuchařka
Ivana Kubíková - kuchařka, administrativní pracovnice
Iveta Gabková - pomocná kuchařka
Pracovníci úklidu
Jana Mikulíková
Vlasta Loučková
Alois Kopřiva

!!! Žádáme rodiče, aby své děti ráno vysazovali na chodníku
pod školou u odbočky na parkoviště a nezajížděli auty ke
škole. V době od 7.15 do 7.45 zde bude označený pracovník,
který nasměruje děti ke vstupu do školy.
V době od 5.30 do 17.30 bude omezena rychlost na ulici
Mikoláše Alše pod školou na 30 km/h. !!!
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
Zahájení vyučování
1. 9. 2016
Podzimní prázdniny
26. 10. a 27. 10. 2016
Vánoční prázdniny
23. 12. 2016 - 2. 1. 2017
Pololetní prázdniny
3. 2. 2017
Jarní prázdniny
13. 2. - 19. 2. 2017
Velikonoční prázdniny
13. 4. - 14. 4. 2017
Hlavní prázdniny
1. 7. - 1. 9. 2017
Ředitelské volno
pátek 18. 11. 2016
Třídní schůzky (předpokládáme účast všech rodičů)
20. 9. 2016
v 16.30 h v jídelně školy
22. 11. 2016
v 16.30 h ve třídách
25. 4. 2017
v 16.30 h ve třídách

Dozor
Lenka Kurfürstová

ZVONĚNÍ
1. hodina
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina

Mgr. Olga Šuranská
Koordinátor ŠVP:
Mgr. Lenka Jahudková
Koordinátor e-twinning aktivit:
Mgr. Pavlína Pištínková

-
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Služební funkce pedagogů
Výchovný a karierový poradce:
Mgr. Ilona Hanáková
Školní preventista rizikového chování:
Mgr. Petra Bradáčová
Vedoucí metodického sdružení 1. stupně:
Mgr. Petra Jurásková
Vedoucí předmětové komise 2. stupně:
Mgr. Pavla Blahušová - společenskovědní oblast
Ing. Bc. Radka Nevečeřalová – přírodovědná oblast
Mgr. Pavlína Pištínková – jazykovědná oblast
Vedoucí projektu Škola podporující zdraví:
Mgr. Marta Pelíšková
Metodik informačních a komunikačních technologií:
Ing. Bc. Radka Nevečeřalová
Koordinátor ekologické výchovy:
Ing. Bc Radka Nevečeřalová
Poradce pro vývojové poruchy učení:
Mgr. Jaroslava Müllerová, Ph.D
Logopedická poradkyně:

Třídnické hodiny
Nově letos zavádíme pravidelné aktivity třídního učitele
s žáky.
Konzultační hodiny výchovného poradce:
pro žáky: PO 13.00-13.30h
pro rodiče: ÚT 14.00 - 15.00 h nebo ráno od 7.15 do
7.30 h vždy po předchozí telefonické dohodě.
Konzultační hodiny všech pedagogických pracovníků
pro rodiče:
Vždy první úterý v měsíci od 14.00 - 15.00 h
Žádáme rodiče, aby se na konzultaci s učiteli
i vedením školy předem ohlásili. V případě potřeby je
možno sjednat i jiný termín.
ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
Pro žáky 1. - 9. ročníku je zavedena elektronická
žákovská knížka, přístupová hesla do ní obdrží noví žáci
i rodiče (nejpozději na prvních třídních schůzkách).
Rodičům, kteří nemají možnost přístupu na internet,
vydáme na požádání jednou za měsíc výpis z elektronické
žákovské knížky. Pro omlouvání žáků a jiná sdělení bude
všem žákům vydán papírový omluvný list.
SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Pondělí od 7.15 do 8.00 a od 14.00 do 17.30 h
(v březnu a listopadu do 16.30 h)
Na konci školního roku vyhodnotíme nejlepší sběrače,
kteří budou odměněni. Třídy budou podle počtu
odevzdaných kilogramů dostávat body do celoškolní
soutěže. V případě, že sběr přivezete v určený den dříve,
označte balíčky jménem žáka a třídou, napište také váhu.
Získané peníze budou odvedeny do pokladny SRPŠ.
Během školního roku bude u školy přistaven stálý
kontejner na papír, do kterého můžete průběžně vhazovat

veškerý papír kromě kartónů. Tento papír bude
vyměňován v určitém přepočtu za nový,
recyklovaný papír, nebude však započítávaný do
celoškolní soutěže.
Termíny sběru
19. 9. 2016 10. 4. 2017
17. 10. 2016 15. 5. 2017
14. 11. 2016 12. 6. 2017
13. 3. 2017
Další zimní měsíce bude sběr uspořádán
v závislosti na počasí.
I v tomto školním roce bude ke škole zajíždět
ranní autobusový spoj z Louk a Prštného
a jeden trolejbusový spoj linky číslo 4, který
pokračuje ze zastávky Podhoří na zastávku
Škola M. Alše (příjezd spojů ke škole 7.24,
7.28). Odpolední školní autobusové spoje
budou opět odjíždět od školy (13.10, 14.05).
ŠKOLSKÁ RADA
Zástupci školy
Mgr. Jana Lorencová, Mgr. Simona Žůrková
Zástupci rodičů
Ing. Karel Tobola, Jaroslava Strnadová
Zástupci zřizovatele
Mgr. Milan Smola, Věra Veličková
NĚKTERÉ NAŠE AKTIVITY
- Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování - šablony
pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region
v prioritní ose 3 OP – šablony pro žáky, rodiče
i pedagogy v ZŠ M. Alše. Projekt je zaměřen
na osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění
přechodu dětí z mateřské školy do základní
školy, podporu extrakurikulárních aktivit,
spolupráce s rodiči dětí a žáků. V rámci projektu
budou organizovány další kroužky.
- realizujeme projekt Jak vytvořit přírodní
zahradu, Svah za školou
- jsme Školou podporující zdraví (zkráceně
Zdravá škola)
- jsme Ekoškolou, opět jsme obhájili udělený
titul
- ve škole pracuje EKOTÝM a stejně jako
v loňském roce bude probíhat celoškolní
ekologická soutěž Ekologický víceboj. Vítězná
třída z nižšího stupně a vítězná třída z vyššího
stupně získají na závěr roku výlet za odměnu.
- žáci 1. až 4. ročníku pojedou na školu v přírodě
- žáci 6. ročníku se 12. 9. - 14. 9. zúčastní
osobnostně sociálního kurzu zaměřeného
na vztahy v kolektivu v DIS ve Fryštáku

- ve dnech 27. 2. - 3. 3. bude pro zájemce ze 6.
a 7. ročníku uspořádán týdenní lyžařský kurz
na chatě Spartak v Javorníkách
- uskutečníme projekty zaměřené na šikanu, vztahy
ve třídách a prevenci rizikového chování
- během roku proběhne několik celoškolních
i ročníkových projektů (např. Napříč školou, Týden
zdraví, Halloween, Jazykový den, Masopust, Čertí
škola, a další)
- chystáme dějepisné exkurze do Prahy, Osvětimi,
Přerova, besedy v knihovně a další
- proběhne návštěva předškoláků a rodičů v naší škole
- první třídní schůzky rodičů prvňáčků s dětmi budou
dvoudenní (i s přespáním ve škole) – termín 9. – 10. 9.
- žáci 1. - 5. roč.jsou účastníky projektu Ovoce do škol
a dostávají zdarma ovocné svačinky
- připravujeme odpolední sportovní lekce v rámci
Týdne zdraví. Přesnější časové údaje budou na začátku
října na školních www.
- v pondělí po ukončení dopoledního vyučování
a třídnické hodiny mohou žáci 2. stupně trávit polední
přestávku
ve
školním
informačním
centru
(knihovně), v počítačové učebně, nebo mohou opustit
školu a vrátit se 15 minut před začátkem odpoledního
vyučování. Dohled ve škole je zajištěn.
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠD je zaměřena na rekreační, odpočinkovou
a zájmovou činnost dětí hlavně z 1. - 3. třídy (v případě
volných míst můžeme uspokojit také zájemce
ze 4. ročníku)
Stanovený poplatek činí 1 000 Kč/pololetí. ŠD pracuje
vždy od 6.00 do 7.30 h, v pondělí až čtvrtek od 11.40
do 17.00 h a v pátek do 16.30 h.
Kroužky ŠD a jejich vedoucí (pro žáky ŠD zdarma)
PO 15.15-16.30 Výtvarný kroužek Mgr. A. Řezáčová
15.15-16.30 Výtvarný kroužek A. Cinková
15.15-16.00 Bubnování Mgr. Voglová
ÚT15.15-16.30 Keramika A. Cinková
15.15-16.30 Florbal 1. – 2. tř. H. Kožuchová
15.15-16.30 Taneční kroužek Mgr. Voglová
ST 15.15-16.30 Dovedné ruce H. Kožuchová
15.15-16.30 Včelařský kroužek Mgr. Voglová
a Milan Novák
ČT 15.15-16.30 Florbal 3.-4. tř. H. Kožuchová
15.15-16.30 Keramika A. Cinková
15.15-16.30 Debrujáři Mgr. A. Řezáčová
PÁ 15.15-16.30 Sportovní hry A. Cinková
Všichni žáci v rámci činnosti školní družiny navštěvují
žákovskou knihovnu a věnují se dopravní výchově.
Kroužky organizované ZŠ (placené):
Angličtina písničkou a hrou (1 000 Kč/rok):
1. - 5.třídy - Mgr. Lorencová, Mgr. Ševčíková,
Mgr. Bradáčová
Anglická konverzace (1 000 Kč/rok):
6. – 9. třídy – Bc. Ingr

Německý jazyk pro začátečníky(1 000 Kč/rok):
6. - 9. třídy – Mgr. Pištínková
Sportovní kroužek se zaměřením na florbal
(1 000 Kč/rok): 6. – 9. třídy – Mgr. Kocháňová
Základy první pomoci (500,- Kč/rok):
6. – 9. třídy – Bc. Řezáčová
Další kroužky v rámci výzvy č. 02_16_022 budou
zveřejněny v průběhu září.
DALŠÍ AKTIVITY
Ekotým žáci 2. – 9. roč., Ing. Nevečeřalová,
Mgr. Blahušová
Parlament žáci 2. – 9. roč., Mgr. Bradáčová
Další kroužky jsou organizované DDM Astra a budou
nabízeny od 1. 9. 2016, burza bude 20. 9.2 016 od 16.00 do
18.00 hodin v ZŠ (Kontaktní osoba z DDM Astra
Bc. Kabourková, tel. 577 142 297, 725 099 174).
Hudební a výtvarné aktivity nabízí:
ZUŠ Harmonie (Mgr. Frýdlová tel. 577 221 330.)
Zebra (M. Kunstová tel. 774 375 137)
Krekra (J. Strnadová tel. 777 848 355, 724 226 272)
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Ceny obědů:
7-10 let
21 Kč
11-14 let
23 Kč
15-více
25 Kč
Cizí strávníci
66 Kč
Žáci jsou zařazeni dle věku dosaženého v daném školním
roce (1. 9. – 31. 8.)
V průběhu roku může být cena stravy zvýšena v závislosti
na navýšení sazby DPH a růstu ceny potravin.
V době nemoci je možno stravu odebrat do jídlonosiče pouze
první den nemoci. Další dny Vám musíme účtovat ceny
oběda jako pro cizí strávníky (66 Kč).
Ceny svačinek:
Jednotná cena 13 Kč
Jídelníček svačin i obědů najdete na informační tabuli
a www stránkách školy.
Byl zaveden čipový systém na objednávání stravy, platba se
provádí inkasním způsobem. Cena čipu je 100 Kč. Platbu
obědů a prodej čipů řeší paní Kubíková, přihlašování
a odhlašování stravy paní Kordulová.
Protože podporujeme zdravý životní styl, žáci mohou
využívat školní svačinky a fontánky na pitnou vodu, jídelní
automaty ve škole nenajdete.
Obědy pro cizí strávníky
Nabízíme odběr obědů do jídlonosičů pro cizí strávníky
za cenu 66 Kč/1 oběd.
OVOCE DO ŠKOL
Pokud bude ministerstvo i nadále podporovat tento projekt,
budeme žákům 1. až 5. roč. prostřednictvím školní jídelny
distribuovat dotované ovoce.

ŠKOLNÍ MLÉKO
Ve škole je umístěn automat na dotované mléčné výrobky.
Všichni žáci dostanou od třídních učitelů nové kreditní
karty. Pokud však mají nevyčerpaný zůstatek na loňských
kartách, doporučujeme nejdříve dočerpat tento obnos.
Způsob nabíjení je stejný jako v loňském roce.

Úvodní
informace

PRONÁJEM PROSTOR ŠKOLY
ZŠ nabízí pronájem školní tělocvičny organizacím
i soukromým osobám v pracovním týdnu za těchto
podmínek:
Poplatek 363 Kč / 1 hodina pro registrované sportovní
kluby
Poplatek 450 Kč/ 1 hodina pro ostatní
- pronájem pouze zodpovědné osobě starší 18 let
- pronájem pouze za sportovním účelem
- nabízíme také pronájem učeben, jídelny a dalších
prostorů školy (informace u vedení školy).
Dále nabízíme pronájem dvou místností se
samostatným vstupem vhodných pro lektorskou nebo
výchovně vzdělávací činnost (59 m2 + 14 m2 ).
Pronájem učeben a školní jídelny je od 80 – 100 Kč/hod.
SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY
SRPŠ pořádá skvělé akce pro rodiče, děti i pracovníky
školy. Zástupci rodičů se pravidelně scházejí a
pomáhají organizovat některé akce pořádané školou.
SRPŠ financuje potřeby pro výtvarnou výchovu, některé
didaktické pomůcky a celou řadu projektů, na něž se z
běžného rozpočtu školy nedostává.
ŠKOLNÍ ZTRÁTY A ÚRAZY
Žáci jsou pojištěni pro případ ztrát a úrazů, které se stanou
od příchodu žáka do školy do jeho odchodu. U pojištění
osobních věcí (obuv, oděv) musí dojít k jejich odcizení
z míst určených k jejich odkládání, přitom musí být
překonaná zábrana. Pojištění se nevztahuje na cenné věci,
peníze, mobilní telefony. Žáci jsou povinni hlásit ztrátu
ihned po zjištění svému třídnímu učiteli.
Žáci jsou povinni ihned hlásit úraz a každé poranění
dospělému pracovníkovi školy.
Případné náhrady škody uplatňované přes školu musí
zákonný zástupce řešit neprodleně.
SPONZORSTVÍ
Děkujeme rodičům, organizacím a také SRPŠ, kteří
přispěli finančně nebo materiálně na zlepšení vybavení
a prostředí pro žáky. Obzvlášť velké poděkování patří
panu Rožnovjákovi.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme zřizovateli za mimořádné finanční
prostředky, které věnuje na modernizaci naší budovy
a areálu školy.
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