Školní zpravodaj č.1
Milí žáci a žákyně, vážení rodiče,
dovolte mi vás přivítat v novém školním roce 2017/2018. Čeká nás deset měsíců usilovné, ale
i radostné práce, ve které budou žáci získávat nové vědomosti, poznatky a dovednosti. Pro
naše žáky opět připravujeme zajímavé projekty, ale nezapomínáme ani na kvalitně připravené
vyučovací hodiny. Všem rodičům žáků a žákům přeji úspěšný start do nového školního roku,
i jeho snadný průběh a mnoho úspěchů. Prvňáčkům přeji, aby jim jejich prvotní nadšení pro
školu vydrželo co nejdéle, a rodičům přeji mnoho trpělivosti. Upřímně doufám, aby se škola
stala místem, kde budou všichni spokojení, místem, kde budou platit jasná a stejná pravidla
pro všechny, místem, na které se bude vzpomínat s láskou a úctou.
Mgr. Simona Zapletalová
ředitelka školy
Od 1. 8. 2017 došlo ke změně ve vedení školy. Na základě výběrového řízení města Plumlova
se ředitelkou školy stala Mgr. Simona Zapletalová, jako zástupce byl jmenován Mgr. Tomáš
Polák. Došlo i k dalším organizačním změnám, proto věnujte pozornost druhé straně
zpravodaje, kde získáte aktuální informace o organizační struktuře školy.
Na webových stránkách školy www.zsplumlov.cz jsou k dispozici aktuální informace o dění
ve škole, ve školní družině a ve školní jídelně (včetně odhlašování žáků z obědů). Jsou zde
k dispozici také nové formuláře pro rodiče / uvolnění žáka z výuky, z TV apod./. Získáte zde
také všechny kontaktní údaje na školu a nově na všechny pedagogické pracovníky.
Od letošního roku škola kompletně přechází na elektronický systém Bakaláři. Papírová
žákovská knížka, jak ji známe, již nebude existovat. Pro rodiče je důležitá on line žákovská
knížka. Tento modul zpřístupňuje rodičům informace o klasifikaci a docházce žáků, akce
školy, plány, domácí úkoly apod. Umožňuje online komunikaci mezi vedením školy, učiteli,
žáky a jejich rodiči, např. hromadné rozeslání pozvánek (se zpětnou vazbou o tom, kdo ještě
zprávu nečetl), předávání výukových materiálů, vytváření anket apod. Abychom mohli rodiče
seznámit a vysvětlit funkci systému, budou se konat 11. září (I. stupeň) a 14. září (II. stupeň)
třídní schůzky, se začátkem v 16 hodin. Na schůzkách dostanou zákonní zástupci také
přístupová hesla do systému.
Omlouvání žáků zůstává zachováno v papírové formě na I. stupni v „deníčku žáka“ a od páté
třídy v „ průkazu žáka“. Ve výše jmenovaných dokumentech jsou pouze základní informace
o žákovi, zákonném zástupci, rozvrh hodin a omluvný list. Na I. stupni zůstalo zachováno
čtvrtletní sebehodnocení žáků a prostor pro hodnotící razítka.
Další významnou novinkou je projekt Ovoce do škol, který znají pouze žáci I. stupně. Od září
2017 budou mít všichni žáci základních škol nárok na neochucené mléko a mléčné výrobky
zcela zdarma, a to cca 4 ks/měsíc. Kromě mléka a mléčných výrobků budou mít žáci
základních škol nárok na ovoce a zeleninu zcela zdarma, a to cca 2 x za měsíc.
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Školní zpravodaj č.1
Vedení školy:
Ředitelka školy:
Zástupce ředitelky školy:
Výchovný poradce:
Metodik prevence:
Ekonomka školy:
Administrativní pracovnice:
Vedoucí vychovatelka školní družiny:
Vychovatelky školní družiny:
Vedoucí školní jídelny:
Třídní učitelé:
1.
2.
3.
4.
5.
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B

Mgr. Simona Zapletalová
Mgr. Tomáš Polák
Mgr. Eva Frélichová
Mgr. Eva Vopalecká
Jiřina Žvátorová
Ing. Jaroslava Švecová
Eliška Krpcová
Bc.Šárka Zapletalová, Milada Konečná
Jana Menšíková

Mgr. Jana Zelená
Mgr. Jana Zapletalová
Mgr. Hana Finsterlová
Mgr. Eva Vránová
Mgr.Věra Pořízková
Mgr.Šárka Cetkovská
Mgr.Martina Švédová
Mgr. Marketa Linney
Mgr.Eva Vopalecká
Mgr. Ludmila Braunová
Mgr. Blanka Vlachová
Ing. Pavel Bednář
Mgr. Pavel Majoršin

Netřídní učitelé:
Mgr. Jana Tabarková , Mgr. Dagmar Zapletalová, Mgr. Eva Frélichová, Mgr. Jitka
Koblihová, Mgr. Petra Schwarzová, Mgr. Kristina Chrásková
Asistenti pedagoga: Ing. O.Bajerová, Mgr. V. Růžičková, M. Burešová, A. Novotná,
M. Špičáková, Bc. Šárka Zapletalová, M. Konečná
Organizace školního roku:
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny

26. - 27. 10. 2017
23. 12. 2017 -2.1.2018
2. 2. 2018
12.3. - 18. 3. 2018
29. 3. 2018

Plánované termíny konzultací pro rodiče:
14. 11. 2017
9. 1. 2018
10. 4. 2018
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