Informáček

2018/2019
Vážení rodiče,
již jen několik hodin zbývá do chvíle než předáme Vašim dětem
vysvědčení za jejich píli a snahu v letošním školním roce. Současně
je třeba myslet i na školní rok následující, proto Vám
prostřednictvím Vašich dětí zasílám jen několik nejstručnějších
informací.
Školním rok 2018/19 zahájíme v pondělí 3. 9. 2018 v 8.00
hodin. 2. a 5. ročník bude mít učebny v 1. patře budovy, 3., 4. a 1.
ročník budou mít učebny v přízemí. Slavnostní přivítání žáků 1.
ročníku proběhne v prostorách pro školní družinu v podkroví školy.
Do učebny 1. ročníku se rodiče s dětmi nevejdou, proto se do
kmenové učebny jen podíváte, popř. se s Vaším dítětem vyfotíte až
po slavnostním přivítání v prostorách školní družiny.
I v následujícím školním roce se zaměříme na individuální
péči o žáky. V rozvrhu hodin bude vyčleněn prostor pro hodiny
speciálně pedagogické péče pod vedením speciálního pedagoga.
Tato péče má v naší škole již dvaadvacetiletou tradici a velmi se
osvědčila. V těchto hodinách žáci pracují dle doporučení školských
poradenských zařízení. Nižší počet žáků v jednotlivých ročnících
umožňuje věnovat se individuálně žákům dle jejich aktuálních
potřeb. Lhůty pro vyšetření žáků v pedagogických poradnách jsou

poměrně dlouhé ( cca tříměsíční).
V loňském roce novela školského zákona změnila termíny zápisů do 1. ročníku základního vzdělávání;
termín zápisu do první třídy ZŠ se koná od 1. dubna do 30. dubna, zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období
od 2. května do 16. května. Pozornost věnujte změně termínu žádostí o odklad povinné školní docházky. Ta musí
být podána do konce dubna (dříve do konce května). K významné změně došlo 1. 9. 2017 v organizaci docházky do
MŠ. U dětí, které dosáhnou pátého roku věku je docházka do MŠ povinná (stejně jako u žáků ZŠ). Pro zákonné
zástupce tato změna stanovuje zákonnou povinnost omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ dle pravidel uvedených ve
Školním řádu MŠ.
Povinná výuka plavání na 1. stupni ZŠ v rozsahu 40 vyučovacích hodin je ve Školním vzdělávacím programu
ZŠ Radim stanovena pro 2. a 3. ročník. V závislosti na možnostech organizace této výuky nabízíme i žákům jiných
ročníků se této výuky účastnit. Plavecká výuka ve školním roce 2018/19 se bude konat v termínu 21. 11. 2018 - 6. 2.
2019. Náklady na výuku hradí pro všechny ročníky škola, rodiče hradí pouze dopravu. ( Pokud trpí Vaše dítě kožními
chorobami (např. bradavicemi, exémy apod.), je třeba, vzhledem k plánované výuce plavání, včas navštívit lékaře a
v některých případech zahájit včasnou léčbu těchto onemocnění.) Z povinné výuky plavání může být žák uvolněn na
základě lékařského doporučení.
Pro žáky 2. ročníku budeme tradičně otevírat bezplatný kroužek anglického jazyka, který povede pedagog
ZŠ. Další akce, které škola tradičně pořádá, budou součástí Plánu práce školy pro školní rok 2018/19 (sběry
pomerančové a citrónové kůry a papíru, projekt Týden Podzimáček, vánoční zpívání, škola v přírodě pro žáky 2., 3.,
4. ročníku v termínu 14. - 21. 6. 2019 atd.).
Škola získala finanční podporu v rámci výzvy, která byla vyhlášena Řídicím orgánem OP VVV dne 23.
června 2016 č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I .
Projekt je realizován od 1.9.2017 a trvá 2 roky. V rámci tohoto projektu bylo v loňském školním roce uskutečněno 6
setkání s odborníky na předškolní výchovu a péči o předškolní děti v MŠ, probíhá vzdělávání pedagogických
pracovníků, v loňském roce jsme mohli rozšířit individuální péči o žáky v ZŠ, využili jsme možnost financovat práci
školního asistenta.
Dále ZŠ Radim uspěla se žádostí o poskytnutí dotace z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence v rámci Tematického zadání
„Podpora primární prevence“. V rámci této podpory proběhly některé programy primární prevence ve 4. a v 5.
ročníku.
Děkujeme rodičům za kladné ohlasy na pobyt žáků na škole v přírodě. Všichni máme radost, že se pobyt
vydařil. Tato akce je pro všechny zúčastněné velmi náročná. Vaše odezva nám však dodává chuť do další činnosti.
Děkuji Vašim dětem, které se velmi ochotně účastnily všech připravených činností a po celou dobu pobytu se velmi
pěkně chovaly.
Co lze udělat pro dobré porozumění?
-neodkládejte řešení problémových situací, poradit se s pedagogy nebo je o problémech informovat;
-odchody dětí ze ŠD v době od 13.00 – 14.00 hodin omezit. V této době plní program stanovený Školním
vzdělávacím programem pro ŠD. Telefony a odchody dětí výchovně vzdělávací činnost v odděleních ŠD velmi ruší
a znesnadňují práci pedagogickým pracovníkům;

-nevyžadujte uvolňování žáků během dopolední výuky bez doprovodu dospělé osoby. Během dopolední výuky
předáváme děti pouze osobně;
-nepožadujte uvolnění dítěte po telefonické domluvě. Žák opouští školu pouze na písemnou žádost zákonného
zástupce s uvedeným datem, časem odchodu a způsobem odchodu – sám nebo s doprovodem;
-nejpozději do tří kalendářních dnů od začátku absence Vašeho dítěte ve škole informujte školu o důvodech jeho
nepřítomnosti ve výuce;
-v šatně je opravdu místo jen na látkový sáček na přezůvky + látková taška na cvičební úbor. Stále zůstává značné
množství oděvů v šatně. Dbejte na to, aby věci Vašich dětí nezůstávaly v šatně zbytečně. V těchto prostorách je pak
velmi obtížné udržovat pořádek.
Co by nám pomohlo?
-pomoc rodičů při jarním úklidu na školní zahradě. Před zahájením užívání školní zahrady je třeba vždy provést
generální úklid zahrady a drobné opravy herních prvků, stolů a laviček. Na jaře proto požádám o pomoc ochotné a
šikovné rodiče, abychom společně připravili školní zahradu k jejímu užívání.
Děkujeme:
-zřizovateli příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Radim za podporu, pomoc a spolupráci při akcích pořádaných školou;
-občanům za jejich podporu ve sběrových akcích pořádaných školou;
-Školské radě za podporu a spolupráci;
-paní Ing. M. Růžičkové za velmi pěknou besedu s dětmi nad kronikou obce Radim;
-členům STP za jejich spolupráci, účast na akcích pořádaných školou a za jejich postřehy, připomínky a životní
zkušenosti;
-všem, kteří jakýmkoliv způsobem a pomocí přispěli k tomu, aby škola v naší obci dobře fungovala a aby se v ní děti
i zaměstnanci cítili spokojeně;
Přeji Všem krásné léto, hezké a pohodové dny pro načerpání zdraví a energie.
V září se těšíme na shledanou.
Za kolektiv ZŠ a MŠ Mgr. Petra Jirková
Prázdniny:
Podzimní PO 29. 10. a ÚT 30. 10. 2018
Vánoční SO 22. 12. 2018 – ST 2. 1. 2019 (společně
s MŠ); vyučování a provoz MŠ začne ve ČT 3. 1.
2019;
Pololetní PÁ 1. 2. 2019
Jarní 4. 3. - 10. 3. 2019
Velikonoční ČT 18. 4., PÁ 19. 4. 2019
Hlavní prázdniny SO 29. 6.- NE 1. 9. 2019
Školní vyučování pro školní rok 2019/20 začne v PO
2. 9. 2019.
Organizace provozu MŠ:
1.třída – Myšky
E. Břízová, J. Petráková
2.třída - Veverky
I. Čáslavová, D. Zámostná, M. Růžičková
Organizace provozu školy a školní družiny:
ranní ŠD 6.30 – 7.40 hod.
p. vychovatelka Andrea Špinková
dvě oddělení odpolední ŠD
p. vychovatelka Bc. Romana Menšíková
11.40 – 15.35 hod.
p. vychovatelka Lenka Hnátková
I.třída - 1. ročník
II.třída - 2. ročník

25 žáků
22 žáků

III.třída - 3. ročník
- 4. ročník
IV.třída - 5.ročník

12 žáků
12 žáků
19 žáků

tř. učitelka Mgr. Lucie Němčíková
tř. učitelka Mgr. Monika Baštová
asistentka pedagoga Lenka Hnátková
tř. učitelka Mgr. Kateřina Venclová
tř. učitelka Mgr. et Mgr. Gabriela Žuchadarová
asistentka pedagoga Bc. Romana Menšíková
Mgr. Petra Jirková
ředitelka školy

