Zpravodaj
Základní školy a mateřské školy Malá Skála
školní rok 2019 – 2020
www.zsmalaskala.cz, e-mail: zsmsjbc@iol.cz, t el.: 483 392 043 nebo 736 753 714
Vážení rodiče, stalo se již tradicí, že se první den školy snažím, aby vám náš školní zpravodaj
přinesl důležité aktualizované informace o průběhu nového školního roku, a snad v něm
najdete i odpovědi na některé vaše možné dotazy.

Organizace školního roku 2019/2020
Zahájení školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Konec školního roku

pondělí 2. 9. 2019
úterý 29. 10. 2019 a středu 30. 10. 2019
pondělí 23. 12. 2019 – do pátku 3. 1. 2020
pátek 31. 1. 2020
9. 3. - 15. 3. 2020
čtvrtek 9. 4. 2020 (pátek 10. 4. 2020 je státním svátkem)
úterý 30. 6. 2020

Chtěl bych požádat vás rodiče, abyste se snažili při plánovaní dovolených maximálně využít
vedlejších a hlavních prázdnin, aby děti co nejméně zameškávaly vyučování.

Nabídka zájmových kroužků v roce 2019/2020
V novém školním roce škola nabízí dětem stejný výběr kroužků jako v minulém roce, které
zahájí svoji činnost při naplnění alespoň pěti zájemců nejpozději 1. října. V letošním roce
budou všechny zájmové kroužky zpoplatněny, kromě automodelářského kroužku. Výše
poplatku bude krýt hlavně nákupy pomůcek potřebných na činnost kroužků a pohybuje se
v rozmezí 150,- až 300,- Kč za pololetí. Níže uvádím seznam nabízených aktivit.
Zájmový kroužek
Automodelářský
Tenisový 1.stupeň
Tenisový 2.stupeň
Volejbalový chlapci
Volejbalový dívky
Anglický 1. a 2. třída
Ruční práce 1.stupeň
Výtvarný
4. - 9. ročník
ostatní třídy pouze pro
doplnění kapacity
Flétna

vedoucí
M. Havrda
B. Finke, M. Kovářová
B. Finke
B. Finke
A. Seidlová
P. Vlachová
I. Jíšová

platba za pololetí
neplacen sponzor STS
150 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
300 Kč
250 Kč

organizátor
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

K. Kadavá

400 Kč

ZŠ

D. Nechutná

150 Kč

ZŠ

Základní umělecká škola
Spolupráce se Základní uměleckou školou v Turnově bude pokračovat již patnáctým rokem

a výuka bude probíhat na naší škole. Hudebně nadaní žáci první až deváté třídy budou moci
pokračovat ve výuce hry na klavír a zobcovou flétnu pod vedením pí uč. Nechutné. Děti
v mateřské škole budou jednou týdně s pí uč. Nechutnou cvičit hru na zobcovou flétnu.

Plavecký výcvik
Každoročně se žáci 2. a 3. třídy zúčastňují plaveckého výcviku v ročním rozsahu 20 hodin.
Společně jezdíme i s dětmi z mateřské školy do plaveckého bazénu do Jablonce.
V letošním školním roce budeme jezdit vždy ve čtvrtek od 20. 2. do 7. 5. 2020. Rodiče žáků
ZŠ budou hradit jako každý rok jen dopravu dětí. Pronájem bazénu a mzdové prostředky
zaplatí naše škola. Náklady na plavecký výcvik dětí z mateřské školy hradí rodiče v plném
rozsahu.

Školní jídelna
V letošním roce bude platit dále řád v odhlašování dětí, kdy rodič může dítě omluvit v den
oběda nejpozději do 7 hodin na telefonních číslech školy 483 392 043 nebo 721 458 907.
Pokud rodič omluví dítě po 7 hodině, oběd mu bude započítán. Rodič si může vyzvednout
oběd po dohodě s vedoucí školní jídelny v době od 1100 do 1300 hod. do jím přinesených
nádob. Platba za oběd dětí od 1. do 4. třídy je 24 Kč. Od 5. do 9. třídy stojí oběd 26 Kč. Žáci
nad 15 let platí 28 Kč. Doporučujeme rodičům, aby si upravili měsíční zálohy podle níže
uvedených částek. Pro informaci uvádíme čísla účtů včetně variabilního symbolu.
Platba oběda ZŠ 1. - 4. třída

450 Kč

č. úč. 963852329/0800

var. symbol 31412111

Platba oběda ZŠ 5. - 9. třífa

500 Kč

č. úč. 963852329/0800

var. symbol 31412111

Platba stravného MŠ (oběd, svačina)

700 Kč

č. úč. 963852329/0800

var. symbol 31412111

Platba pobytného školní družina

100 Kč

č. úč. 963852329/0800

var. symbol 31432111

Platba pobytného MŠ

400 Kč

č. úč. 963852329/0800

var. symbol 31112111

V mateřské škole zaplatí rodiče za stravu dětí za celý den 37 Kč a děti s odkladem 38 Kč. Bez
odpoledních svačin platí rodiče 31 Kč a děti s odkladem 33 Kč. Pobytné v MŠ neplatí děti
v posledním roce před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky. Poslední rok před
nástupem do ZŠ je předškolní vzdělávání povinné.

Mateřská škola
V novém školním roce bude do mateřské školy docházet 40 dětí. Během prázdnin došlo
k menším opravám. V tomto roce bude v mateřské škole probíhat jednou týdně výuka hry na
flétnu s pí uč. Danielou Nechutnou. Logopedickou nápravu bude průběžně zajišťovat Bc. Jana
Přeučilová. Kurz plavání v jarních měsících pro nejstarší děti je ve stejném termínu jako mají
děti ze základní školy. Po celý školní rok jsou naplánovány aktivity pro děti a rodiče. Více
najdete na webových stránkách ZŠ a MŠ.

Pedagogický sbor
Pro letošní rok počítáme také s vyučováním v devítitřídním modelu, kdy na škole nebude
spojena žádná třída. Současný stav žáků se oproti předcházejícímu roku v podstatě nezmění.
Předpokládáme, že dosáhne cca 168 žáků. Škola počtem žáků splní základní podmínku na
devět tříd a nebude žádat obec o výjimku na chybějící žáky. Pedagogický sbor se oproti
loňskému roku nezměnil. S největší pravděpodobností přijmeme ještě dva asistenty pedagoga.

Mgr. Anna Balzerová
Mgr. Ivana Jíšová
Mgr. Monika Kovářová
Mgr. Eliška Havrdová
Mgr. Pavla Vlachová
Daniela Nechutná
Mgr. Alexandra Seidlová
Mgr. Markéta Syslová

tř. učitelka 1. třídy
tř. učitelka 2. třídy
tř. učitelka 3. třídy
tř. učitelka 4. třídy
tř. učitelka 5. třídy
vyučující hudební výchovy
tř. učitelka 6. třídy, vyučující českého jazyka a dějepisu
tř. učitelka 7. třídy, vyučující zeměpisu, obč. výchovy,
výchovy ke zdraví, tělesné výchovy, výchovná poradkyně
Helena Slivková
tř. učitelka 8. třídy vyučující matematiky, výchovy ke zdraví
Mgr. Silvie Košková
tř. učitelka 9. třídy, vyučující anglického jazyka, českého jazyka
Mgr. Dana Hoření
vyučující zeměpisu, přírodopisu
Klára Kadavá
vyučující výtvarné výchovy
Ing. Milena Havrdová
vyučující hudební výchovy na 2. stupni
Bc. Pavel Kalpakcis
vyučující fyziky metodik prevence
Petra Macháčková
vyučující německého jazyka
Mgr. Lukáš Kočvara
vyučující chemie a ICT
Mgr. Dana Hanušová
vyučující tělesné výchovy
Mgr. Bohumír Finke
ředitel školy, vyučující tělesné výchovy, pracovního vyučování
Zuzana Miňovská
vychovatelka
pí as. Eliška Sýkorová, DiS. asistentka pedagoga a vychovatelka
pí as. Marie Sidenberg
asistentka pedagoga
MgA. Tomáš Plesl
asistent pedagoga
Součástí školy je i mateřská škola. Vedoucí zařízení je Yveta Plátková. Dále ve školce působí
učitelky Hana Kloučková, Bc. Jana Přeučilová a asistentka Iva Jakimivová.

Nepedagogičtí pracovníci
Vedoucí školní jídelny Ivana Jíšová, vedoucí kuchařka Radka Roglová, kuchařka Dana
Kovářová, pomocná kuchařka Šárka Burianová, školník Vladimír Kavka, školnice a pomocná
kuchařka Iveta Šmucrová.

Významné úspěchy školy v roce 2018/2019
Matematická olympiáda 5. třídy

2. místo Markéta Krejzová

Matematická olympiáda 8. třídy

10. místo Michal Mlejnek

Olympiáda český jazyk 9. třídy

10. místo Marina Čapková

Zeměpisná olympiáda 6. třídy

4. místo Teodor Čapek

Zeměpisná olympiáda 9. třídy
Zeměpisná olympiáda-krajské kolo

3. místo Matěj Bernat
6. místo Matěj Bernat úspěšný řešitel

Biologická olympiáda 9. třídy

2. místo Matěj Bernat
7. místo Vojtěch Kosnar
8. místo Šimon Šťastný
10. místo Matěj Bernat úspěšný řešitel

Biologická olympiáda krajské kolo
Fyzikální olympiáda 8.třídy

7. místo Eliška Fabiánová
8. místo Vít Hoření
9. místo Michal Mlejnek

Fyzikální olympiáda 9.třídy
Fyzikální olympiáda krajské kolo

5. místo Šimon Šťastný
10. místo Matěj Bernat
18. místo Šimon Šťastný úspěšný řešitel

Pythagoriáda 8. třídy

7. místo Michal Mlejnek

Astronomická olympiáda krajské kolo

6. místo Matěj Bernat

Při testování žáků 9. tříd společností SCIO byli naši žáci úspěšnější než 70% škol v českém
jazyce a než 80% škol v matematice.
Po testování žáků 5. třídy společností SCIO víme, že mají průměrné znalosti z matematiky.
Nasbírali jsme více než 13,8 tun papíru a 1365 kg kaštanů.
Ve vybíjené 4. a 5. tříd naši žáci obsadili 1. místo v oblastním kole a 3. místo v okresním
finále. V odbíjené skončili chlapci v okresním finále na 1. místě a v krajském kole
na 3. místě.

DŮLEŽITÉ
Vzhledem k bezpečnosti dětí pohybujících se před školou žádáme rodiče, aby při
dopravě žáků využívali v co největší míře parkovací prostory u sokolovny a nevozili děti
k budově školy.
Od loňského školního roku platí úprava používání mobilních telefonů. Během celého
vyučování (včetně volných hodin, přestávek, družiny apod.) platí ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ
MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ.
Vzhledem k větší míře poškozování školního majetku bychom chtěli upozornit žáky
i rodiče na povinnost uhradit vzniklé škody.

V Malé Skále 26. 8. 2019

Mgr. Bohumír Finke
ředitel školy

