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Vážení rodiče,
prázdninové letní počasí nám jednoznačně říká, že nastává čas odpočinku, dovolených a školních
prázdnin. Za několik málo hodin předáme Vašim dětem vysvědčení, pochvaly a jiná ocenění za jejich práci
a snažení v končícím školním roce. Všichni se již těší na dny volna, nové zážitky a prázdninová
dobrodružství.
Přesto je již čas myslet na září a připravovat školní rok následující, ve kterém se chystáme oslavit
250 let vyučování (školství) v obci Radim. Prostřednictvím Vašich dětí zasílám několik nejstručnějších
důležitých informací, které se týkají školního roku 2019/20.
Školní rok zahájíme v pondělí 2. 9. 2019
v 8.00 hodin.
2. a 3. ročník bude mít učebny v 1. patře budovy,
1., 4., a 5. ročník budou mít učebny v přízemí.
Slavnostní přivítání žáků 1. ročníku proběhne ve
třídě 1. ročníku v přízemí budovy ZŠ.
Individuální péče o žáky nadále zůstává
naší prioritou. V rozvrhu hodin jsou zařazeny
hodiny speciálně pedagogické péče pod vedením
speciálního pedagoga. Speciálně - pedagogické
péči se naše škola věnuje již 23 let a velmi se
osvědčila.
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 2019/20 se bude konat v termínu 4. 12. 2019 - 19. 2. 2020. 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 2019/20 (sběry
pomerančové a citrónové kůry a papíru, projekt Týden Podzimáček, vánoční zpívání, škola v přírodě pro žáky 2., 3.,
ročníku v termínu 12. - 19. 6. 2020 atd.).
31. 8. 2019 končí práce školy v projektu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, který byl realizován od 1.9.2017. V rámci tohoto projektu bylo uskutečněno
10 setkání s odborníky na předškolní výchovu a péči o předškolní děti v MŠ, pedagogičtí pracovníci využili možnost
účastnit se vzdělávacích akcí v poměrně širokém rozsahu, využili jsme možnosti rozšířit individuální péči o žáky
v ZŠ a měli jsme možnost financovat práci školního asistenta.
24. 6. 2019 škola předložila Řídicímu orgánu OP VVV Žádost o podporu v rámci Výzvy 02_18_063 pro
Šablony II – MRR v prioritní ose 3 s názvem „MŠ a ZŠ Radim 63“. Pokud budeme úspěšní se žádostí, realizovat
projekt začneme již od 1. 9. 2019 v návaznosti na předchozí projekt.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli v uplynulém školním roce s uspořádáním akcí pro děti a žáky naší školy,
všem, kteří přispěli sponzorským darem, pomocí při údržbě či opravách školního majetku.
Důležité jsou pro nás i Vaše ohlasy a připomínky k dění ve škole i k její práci. Vaše náměty jsou pro nás
inspirací k zamyšlení a ke změnám. Vzájemné naslouchání a komunikace pomáhají k lepšímu vzájemnému
porozumění i ke zlepšení vztahů a k posílení vzájemné důvěry.
Upozorňuji opět na termín zápisu do první třídy ZŠ, který 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. Docházka do MŠ u dětí, které dosáhnou
pěti let věku je od 1. 9. 2017 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.

Abychom předcházeli možným nedorozuměním, žádáme Vás:
-neodkládejte řešení problémových situací, poraďte se s pedagogy nebo je o problémech informujte;
-odchody dětí ze ŠD v době od 13.00 – 14.00 hodin omezte. 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 (tuto povinnost stanovuje zákonným zástupcům školský zákon);
-v šatně je opravdu místo jen na látkové tašky na přezůvky a na cvičební úbor. I když v tomto došlo ke zlepšení
situace, stále zůstávají oděvy v šatně, žáci nejsou zvyklí po sobě uklízet si přezůvky a sportovní obuv. Dbejte na to,
aby věci Vašich dětí nezůstávaly v šatně zbytečně. V neuklizené šatně nelze udržovat pořádek.
Děkujeme:
-zřizovateli příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Radim za podporu, pomoc a spolupráci při akcích pořádaných školou
a za rekonstrukci tělocvičny;
-občanům za jejich podporu ve sběrových akcích pořádaných školou;
-Školské radě za podporu a spolupráci;
-panu Ing. T. Růžičkovi za zajištění sportovního dopoledne pro žáky ve spolupráci s panem Švermou;
-panu J. Mašínovi za velmi pěknou besedu pro děti s tématikou včelařství;
-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;
Všem přeji krásné a pohodové dny pro „dobití baterií“ do dalšího školního roku.
V září se těšíme na shledanou.
Za kolektiv ZŠ a MŠ Mgr. Petra Jirková
Prázdniny:
Podzimní ÚT 29. 10. a ST 30. 10. 2019
Vánoční PO 23. 12. 2019 – PÁ 3. 1. 2020
(společně s MŠ); vyučování a provoz MŠ začne
v PO 6. 1. 2020;
Pololetní PÁ 31. 1. 2020
Jarní 9. 3. - 15. 3. 2020
Velikonoční ČT 9. 4., PÁ 10. 4. 2020
Hlavní prázdniny ST 1. 7. - PO 31. 8. 2020
Školní vyučování pro školní rok 2020/21 začne
v ÚT 1. 9. 2020.
Organizace provozu MŠ:
1. třída – Myšky
E. Břízová, J. Petráková
2. třída - Veverky
I. Čáslavová, D. Zámostná
Organizace provozu školy a školní družiny:
ranní ŠD 6.30 – 7.40 hod.
p. vychovatelka Bc. Lenka Hnátková
dvě oddělení odpolední ŠD
p. vychovatelka Bc. Romana Menšíková
11.40 – 15.35 hod.
p. vychovatelka Bc. Lenka Hnátková
I. třída - 1. ročník

16 žáků

II. třída - 2. ročník
III. třída - 3. ročník

24 žáků
23 žáků

IV. třída - 4. ročník
- 5. ročník

12 žáků
10 žáků

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

