Školní zpravodaj 1.
2018/2019
Milí žáci a žákyně, vážení rodiče,
dovolte mi vás přivítat v novém školním roce 2018/2019. Čeká nás deset měsíců usilovné
práce, ve které budou žáci získávat nové vědomosti, poznatky a dovednosti. Pro naše žáky
opět připravujeme zajímavé exkurze a projekty, ale důraz klademe především na kvalitně
připravené vyučovací hodiny. Všem rodičům žáků a žákům přeji úspěšný start do nového
školního roku, 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, že škola se stala místem ohleduplnosti, otevřené komunikace a místem, kde platí
jasná a stejná pravidla pro všechny, místem, na které se bude vzpomínat s láskou a úctou.
Mgr. Simona Zapletalová
ředitelka 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. Tato informovanost a partnerství
mezi všemi aktéry ve škole nás motivuje k podání žádosti o certifikaci do programu „Rodiče vítáni“.
Úvodní třídní schůzky se budou konat 11. září od 16 hodin, získáte na nich aktuální informace
k novému školnímu roku.
Od letošního školního roku škola zavádí pro větší bezpečnost žáků čipový docházkový
systém. Při vstupu a odchodu z budovy se všichni žáci budou označovat na čipové čtečce. Zákonným
zástupcům bude chodit informace na email, kdy žák vstoupil či opustil budovu školy. Zkušební
provoz, během kterého nebudou rozesílány informační emaily, bude probíhat během celého září. Čipy
je nutné zakoupit u zástupce ředitelky školy během tohoto týdne. Cena čipu je 200 Kč, čip je přenosný
a kompatibilní s čipy středních škol i učilišť. Zakoupený čip bude sloužit i k výdeji obědů ve školní
jídelně.
Dále budeme pokračovat v zavedeném a funkčním systému elektronických žákovských
knížek. Přístupová hesla zákonným zástupcům a žákům zůstávají stejná jako v loňském školním roce.
Pokud jste z různých důvodů heslo ztratili, nové vám vygeneruje zástupce ředitelky na počkání ve
škole. Omlouvání žáků zůstává zachováno v papírové formě na I. stupni v „deníčku žáka“ a od šesté
třídy v „ průkazu žáka“. Ve výše jmenovaných dokumentech jsou pouze základní informace o žákovi,
zákonném zástupci, rozvrh hodin a omluvný list.
Od letošního roku dochází také k úpravě školního vzdělávacího programu. Žáci první třídy se
budou povinně učit anglický jazyk, zavádíme nové volitelné předměty pro žáky 7. ročníku –
konverzaci v anglickém jazyce a pro žáky 9. ročníku - seminář z českého jazyka, seminář
z matematiky a polytechnickou výchovu. Tradiční volitelné předměty sportovní hry a ekologická
praktika zůstávají zachovány v 7. a 8. ročníku. Na žáky čeká také pestrá nabídka zájmových útvarů,
novinkou v prostorách školy bude kroužek náboženství a sportovní gymnastiky.
Během letních prázdnin probíhaly opravy a drobná rekonstrukce školy. Byly zakoupeny nové
tabule do učebny 1. třídy a zeměpisu, nový nábytek do učebny českého jazyka, relaxační kout pro žáky
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1. stupně a nutné nové počítačové vybavení. Stará budova školy byla vymalována, na WC probíhala
rekonstrukce odpadů, učebna výtvarné výchovy se doplnila o nové čisticí centrum.
Pokračujeme i nadále v projektu Ovoce a Mléko do škol. Všichni žáci budou mít nárok na
mléčný výrobek, ovoce a zeleninu zcela zdarma, a to cca 2 x za měsíc.
Od prvního září škola bude realizovat projekt ESF – Podpora ZŠ Plumlov formou
zjednodušeného vykazování. Na projekt škola získala 1 302 662 Kč. Během realizace budou probíhat
ve škole čtenářské kluby, kluby logických her a kluby zaměřené na konverzaci v cizím jazyce. Škola
zakoupí třicet kusů notebooků, které budou aktivně využívány ve vyučování. Nedílnou součástí
projektu je i další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Vedení školy:
Ředitelka školy:
Zástupce ředitelky školy:
Vedoucí školního poradenského pracoviště:
Výchovný (kariérový) poradce:
Metodik prevence:
Ekonomka školy:
Mzdová účetní, personalistka:
Vedoucí vychovatelka školní družiny:
Vychovatelky školní družiny:
Vedoucí školní jídelny:

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

Třídní učitelé:
1.
2.
3.
4.
5.
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B

Mgr. Jana Tabarková
Mgr. Jana Zelená
Mgr. Jana Zapletalová
Mgr. Hana Finsterlová
Mgr. Eva Vránová
Mgr. Věra Pořízková
Mgr. Hana Bretschneiderová
Mgr. Šárka Cetkovská
Mgr. Martina Švédová
Mgr. Marketa Linney
Mgr. Kateřina Mlčochová
Mgr. Ludmila Braunová
Mgr. Blanka Vlachová

Netřídní učitelé:
Mgr. Jitka Koblihová, Mgr. Ivana Volčková, Mgr. Kristina Chrásková, Mgr. Eva Vopalecká,
Ing. Pavel Bednář
Asistenti pedagoga: Ing. O. Bajerová, Mgr. V. Růžičková, M. Burešová, A. Novotná, M. Špičáková,
Bc. Šárka Zapletalová, M. Konečná, K. Kurková, L. Turečková
Organizace školního roku:
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny

29. - 30. 10. 2018
22. 12. 2018 -2. 1. 2019
1. 2. 2019
4. 2. - 10. 2. 2019
18. 4. 2019

Plánované termíny konzultací pro rodiče:
6. 11. 2018
8. 1. 2019
9. 4. 2019
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