Školní zpravodaj 1.
2019/2020
Milí žáci a žákyně, vážení rodiče,
dovolte mi vás přivítat v novém školním roce 2019/2020. Prázdniny utekly jako voda a opět
nás čeká deset měsíců usilovné práce, ve které budou žáci získávat nové vědomosti, poznatky
a dovednosti. Všem rodičům 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. Děkuji také rodičům za vyplnění
červnového anonymního dotazníku zjištujícího pohled na naši školu. Z většinového
pozitivního hodnocení máme velkou radost, záporné hodnocení jsme analyzovali a již v tomto
školním roce se snažíme o nápravu. Upřímně doufám, že se škola stala místem kvalitního
vzdělávání, 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
S červnovým odchodem posledního žáčka do školy postupně nastoupili malíři, truhláři,
opraváři a další řemeslníci, kteří měli za úkol připravit a zmodernizovat školu na další školní
rok. Celá nová budova školy je kompletně vymalovaná, na chodby jsou instalovány nové
naučné postery. Galerie školy se pyšní novou výzdobou, kde zanechaly otisky děti, které
o prázdninách využily provoz školní družiny. Novou tvář získala učebna hudební výchovy. Byl
zde instalován nový nábytek a interaktivní dotykový panel. Poradenské pracoviště bylo také
doplněno novým nábytkem, stejně byly zakoupeny nové stoly pro učitele na prvním stupni. Do
vestibulu školy byl instalován televizor, který bude žáky informovat o aktuálním dění ve škole.
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.
Úvodní třídní schůzky se budou konat 10. září od 16 hodin, získáte na nich aktuální
informace k novému školnímu roku.
Dále budeme pokračovat v zavedeném a funkčním systému čipového docházkového
systému a 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 školáka“ a od šesté třídy v „ průkazu žáka“. Ve výše
jmenovaných dokumentech jsou pouze základní informace o žákovi, zákonném zástupci,
rozvrh hodin a omluvný list.
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.
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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:
Třídní učitelé:
1.
2.A
2.B
3.
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B

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

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

Netřídní učitelé:
Mgr. Taťána Křupková, Mgr. Monika Hýžová, Mgr. Lucie Potěšilová, Mgr. Ivana Volčková,
Mgr. Kristina Chrásková, Mgr. Eva Vopalecká, Ing. Pavel Bednář
Asistenti pedagoga: Ing. O. Bajerová, M. Burešová, A. Novotná, M. Špičáková, L. Turečková,
Bc. Š. Zapletalová
Organizace
školního
roku:
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny

29. - 30. 10. 2019
23. 12. 2019-5. 1. 2020
31. 1. 2020
10. 2. - 16. 2. 2020
9. 4. 2020

Plánované termíny konzultací pro
rodiče:
5. 11. 2019
7. 1. 2020
14. 4. 2020
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