Školní rok 2015 / 2016

Informační příručka
pro rodiče

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení rodiče a přátelé školy,
jsem velmi ráda, že Vás mohu opět po roce oslovit a popřát Vám i Vašim
dětem příjemné prožití školního roku. Po celý školní rok budou probíhat
oslavy padesátiletého výročí školy a věřím, že se do příprav zapojí nejen žáci
a zaměstnanci, ale i Vy. Plánujeme na prosinec 2015 setkání všech bývalých
zaměstnaců, na březen 2016 výstavu v informačním centru města Ústí nad
Labem a na červen 2016 setkání všech bývalých a současných žáků školy.
O letošních prázdninách se nám nepodařila dokončit dlouho plánovaná
celková rekonstrukce školy, pochlubit se ale můžeme vybudováním recepce
a kolaudací školní kantýny. Z nevyužitých prostor jsme vytvořili menší
učebny, na Paprsku budujeme učebny v přírodě a chceme pokračovat v
zajišťování bezpečnosti školy.
Chtěla bych této příležitosti využít k poděkování všem partnerům, rodičům
a sponzorům školy za podporu a pomoc. Poděkování patří i zaměstnancům
školy, kteří se snaží stále vylepšovat prostory rozhlehlého areálu. Věřte, že
nám záleží na tom, abyste se u nás všichni cítili jako doma. Vaše podněty,
návrhy a připomínky rádi přivítáme a věříme, že i s Vaší pomocí vše
zvládneme.
Přeji, aby Vašim dětem, mým kolegům i Vám přinesl nový školní rok samou
radost a málo starostí.
S přáním pevného zdraví Jana Linhartová a kolektiv zaměstnanců školy

KONTAKTNÍ ÚDAJE
733 737 584, 475 669 141

vratnice@zsvojnovicova.cz

Sekretariát

733 737 584, 475 669143

sekretariat@ zsvojnovicova.cz

Školní jídelna

733 125 723, 475 669 149

jidelna@ zsvojnovicova.cz

Ředitelka školy

736 767 709, 475 669 144

linhartova@zsvojnovicova.cz

Statutární zástupce ŘŠ

724 062 175, 475 669 147

pikova@ zsvojnovicova.cz

Zástupce ŘŠ 2.st.

733 125 722, 475 669 145

housova@ zsvojnovicova.cz

Ekonomka školy

607 980 505, 475 669 146

ekonom@ zsvojnovicova.cz

Školní družina

725 415 327

melichova@ zsvojnovicova.cz

Školní klub

601 562 102

kucerova@zsvojnovicova.cz

Paprsek

733 737 591

tajcova@ zsvojnovicova.cz

Školník

604 891 818

zsv.kop@seznam.cz

e-mail:

zsvojnovicova@zsvojnovicova.cz

Webové stránky:

www.zsvojnicova.cz

Číslo účtu:

3783580227/0100

Zřizovatel:

Statutární město Ústí n. L.

Recepce

Kontakt na všechny pedagogické pracovníky ve formátu: prijmeni@zsvojnovicova.cz

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
Školní rok 2015 -2016 začne v úterý 1. září 2015.
Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2016.
Školní rok 2015 -2016 bude ukončen ve čtvrtek 30. června 2016.
Školní rok 2016 -2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

PRÁZDNINY
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hlavní letní prázdniny

čtvrtek 29.10. až pátek 30.10.2015
úterý 23.12.2015 až neděle 3.1.2016
pátek 29.1.2016
pondělí 15.2. až pátek 19.2.2016
čtvrtek 24.3. až pátek 25.3.2016
pátek 1.7. až středa 31.8.2016

PROVOZ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Škola je v provozu denně od 6.55 hodin do 15.30 hodin.
Provozní doba školní výdejny je denně od 11.45 hodin do 14 hodin.
Provozní doba školní družiny a školního klubu je denně od 6.00 hodin
do 7.45 hodin a od 11.45 hodin do 17 hodin.
V době prázdnin je provoz školy i školských zařízení omezen.

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE
Každý rodič je povinnen nejpozději do 72 hodin omluvit nepřítomnost žáka
ve škole osobně, telefonicky nebo e-mailem a nepřítomnost omluvit i zápisem
do žákovské knížky. Pokud má škola podezření na skryté záškoláctví, může žádat
od zákonného zástupce potvrzení od lékaře. Pokud zákonný zástupce žádá o
uvolnění z výuky na dobu delší než 2 dny, je povinnen podat písemnou žádost
o uvolnění žáka z výuky třídnímu učiteli a ředitelce školy.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Schůzky třídních důvěrníků probíhají týden před třídními schůzkami. Rodiče
se mohou informovat na prospěch a chování žáků telefonicky či osobně v
rámci konzultačních hodin jednotlivých vyučujících.
16 hodin, 1.stupeň, 17 hodin 2.stupeň
16 hodin, 1.stupeň, 17 hodin 2.stupeň
16 hodin, 1.stupeň, 17 hodin 2.stupeň

14. 09. 2015
16. 11. 2015
18. 04. 2016

AKCE ŠKOLY
01. 09. 2015
11. 11. 2015
04. 12. 2015
leden 2016
16. 01. 2016
13. 05. 2016
11. 06. 2016
červen 2016

Hurá do školy
Lampiónový průvod
Mikulášská nadílka
LVK 1. a 2.stupeň
Zápis žáků do 1.ročníků, Den otevřených dveří
Školní ples
Bukovský červánek
Vodácký kurz

STRAVOVÁNÍ
Cena obědů:
žáci ve věku 6 až 10 let
žáci ve věku 11 až 14 let
žáci nad 15 let

20,- Kč
21,- Kč
22,- Kč

Pokyny pro platbu:
číslo účtu:
3783580227/0100
variabilní symbol:
celé rodné číslo bez lomítka nebo přidělené EČ
speciﬁcký symbol:
7
Všechny platby musí být provedeny do 26. dne předchozího měsíce.
Objednávání:
Rodiče, kteří zaregistrovali své dítě, mohou měnit či odhlašovat jídlo na adrese
www.strava.cz, číslo zařízení 2077.
Odhlašování:
V případě nemoci strávníka se peníze nevrací, ale automaticky převádí do dalšího
měsíce. Odebrat oběd má právo každý strávník. Jídla se konzumují ve školní
výdejně s výjimkou prvního dne neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole,
jen tehdy je možné odebrat oběd do jídlonosiče, a to v čase od 11.30 do 11.45
hodin nebo od 13.45 do 14 hodin. Další dny nepřítomnosti je nutné odhlásit oběd
elektronicky, telefonicky nebo osobně ve stravovně nebo na terminálu u školní
výdejny. Telefon jídelna – 733 125 723, 475 669 149.
Při ztrátě či zapomenutí čipu nebo karty bude oběd vydán v době od 13:45 do
14:00 hodin.
Pro případ, že budete nespokojeni s kvalitou stravy, nabízí vedoucí školní
vývařovny ZŠ Pod Vodojemem ochutnávku jídel pro rodiče.

ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB, ZÁJMOVÉ ÚTVARY
Provoz ŠD:
Provoz ŠK:

Pondělí – pátek
Pondělí – pátek

06.00 - 07.45, 11.45 - 17.00
12.30 - 17.00

Oddělení

Vychovatelka

Umístění

Třída

1. oddělení

Parýzková

PAPRSEK

2.třídy

2. oddělení

Kudrnová

PAPRSEK

2.třídy

3. oddělení

Kolářová

PAVILON TV

1.třídy

4. oddělení

Melichová

PAVILON TV

1.třídy

5. oddělení

Kušnírová

PAVILON TV

přípravky

6. oddělení

Živnůstková

PAPRSEK

Paprsek

7. oddělení

Hnilicová

PAPRSEK

Paprsek

8. oddělení

Šedinová

PAVILON ŠJ

3.třídy

9. oddělení

Kučerová J.

PAVILON VED. 3.třídy

10. školní klub

Kučerová M., Netíková PAVILON TV

4. - 9.třídy

11. oddělení

Ekrtová

PAPRSEK

Paprsek

20.Zájmové útvary

Vedoucí útvarů

ŠKOLA

0.- 9. třída

platba ŠD, ŠK:

1.pololetí 800,- Kč do 30. 09. 2015, 2.pololetí 1200,- Kč
do 30. 1. 2016

zájmové kroužky:

platba 200,- Kč měsíčně pro děti, které nejsou členy ŠD, ŠK

číslo účtu:

43 - 43 22 52 02 77/ 0100

variabilní symbol:

číslo oddělení, do kterého vaše dítě chodí

zprávy pro příjemce: příjmení, jméno a třídu vašeho dítěte

NABÍDKA KROUŽKŮ
Zájmové útvary budou v provozu od října 2015 do konce května 2016.
Florbal
Stolní tenis
Míčové hry
Golf
Zdravotní TV
Taneční klub Life
Školní orchestr
Kytara
Hrajeme a zpíváme
Tvořivá dílna
Keramika
Malí kuchaři
Vařečka
Kostka
Klub nadaných dětí
Zábavná matematika
Klub malých objevitelů
Hravý jazýček

NABÍDKA ŠKOLY NAD RÁMEC VÝUKY
1. V ý u k a n e p o v i n n ý c h p ř e d m ě t ů
- ŠACHY
- DRAMATICKÁ VÝCHOVA
- MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
- ZAHRADNICTVÍ A KUTILSTVÍ
2. V y u ži t í u č e b n y v ý p o č e t n í t e c h n i k y ž á k y
3. V ý u k a n á p r a v p o r u c h u č e n í a ř e č o v é v ý c h o v y
4. V ý u k a c i zí c h j a z y k ů v č . s l o ž e n í m e zi n á r o d n í j a zy k o v é
z k o u š k y – zp o p l a t n ě n o .

SBĚR PAPÍRU, PLASTU, ELEKTROODPADU
TERMÍNY SBĚRU PAPÍRU:
- září 2015
- listopad 2015
- únor 2016
- duben 2016
- červen 2016
Sběr elektroodpadu – termíny budou upřesněny.
Sběr plastu, víček a papíru probíhá celoročně.
Plasty i papír házejte do kontejnerů v areálu školy.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŘI ŠKOLE
předseda:
Ing. Josef Zitko
tel. 777 131 610, e-mail: josefzitko@seznam.cz
místopředsedkyně:
Monika Libáková
tel. 723 435 623, e-mail: monika.libakova@abgh.cz
MUDr. Jana Roščáková
tel.736 732 881, e-mail: Jana.Roscakova@seznam.cz

ŠKOLSKÁ RADA
Předseda:

Luboš Mareček

Členové:

Mgr. Lenka Krejčová
Mgr. Lucie Marková
Ing. Tereza Nováková
Mgr. David Daduč
Ing. Vlastimil Mach

PARTNEŘI ŠKOLY
HOKA

www.hoka-sro.cz

METALLPLAST-RECYKLING, spol. s r.o.

www.MetallPlast.cz

BUS LINE
DDM ÚSTÍ N. L.
MENSA
ZOO ÚSTÍ N. L.

www.busline.cz
www.ddmul.cz
www.mensa.cz
www.zoousti.cz

ZNAČKY ŠKOLY
RODIČE VÍTÁNI
AKTIVNÍ ŠKOLA
VIRTUÁLNÍ ŠKOLA
KOMUNITNÍ ŠKOLA
EKOŠKOLA
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

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

07:00 - 07:45
08:00 - 08:45
08:55 - 09:40
09:50 - 10:35
11:00 - 11:45
11:55 - 12:40
12:50 - 13:35
13:40 - 14:25
14:30 - 15:15

Vážení přátelé, bývalí žáci
a zaměstnanci naší školy.
8. září 2015 naše škola oslaví 50 let od svého
otevření. Současný pedagogický sbor i žáci budou
v průběhu letošního školního roku ve spolupráci
se zřizovatelem školy a dalšími partnery
připravovat oslavy tohoto výročí.
Chceme Vás tedy touto cestou požádat o
případnou spolupráci a pomoc při přípravě všech
akcí. Pokud máte zájem se zapojit do příprav,
kontaktujte nás osobně nebo na e-mailu
zsvojnovicova@zsvojnovicova.cz .

Děkujeme a těšíme se na Vaši spolupráci.

Kolektiv zaměstnanců školy

Partner školy

