Informační zpravodaj ZŠ Šindlovy Dvory pro rok 2017/2018
Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory
Šindlovy Dvory 40, 370 01 České Budějovice

www.zssindlovydvory.cz
Organizace školního roku:
Začátek školního roku: pondělí 4. září 2017
Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017
Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2016 – úterý 2. ledna 2018
Výuka v lednu začne: středa 3. ledna 2018
Konec 1. pololetí: středa 31. ledna 2018
Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2018
Jarní prázdniny: 12 – 18. března 2018
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. března do 2. dubna 2018
Konec 2. pololetí: pátek 29. června 2018
Hlavní prázdniny: pondělí 2. července – pátek 31. srpna 2018
Začátek šk. r. 2018/2019: pondělí 3. září 2018
Plavecký kurz 1., 2. roč: jaro 2018 (info. u třídních učitelů)
Zápis do 1. ročníku: datum bude upřesněn
Třídní schůzky: 19. září 2017- pro 1. ročník, 14. listopadu 2017, 27. března 2018,
5. června 2018
Mimo tyto termíny je možno navštívit školu kdykoliv mimo vyučování a po předchozí
domluvě. Ředitelství školy si vyhrazuje možnost změny termínů třídních schůzek.
Případné změny budou včas oznámeny.
Lyžařský zájezd SRPDŠ: v jednání
Ředitelské volno: pátek 29. září 2017
Vedení školy:
Telefon:
Ředitel školy:
Mgr. Petr Divíšek
603 956 904
Zástupce ředitele:
Mgr. Michaela Švejdová
svejdova@zssindlovydvory.cz
Kabinet školy:
731 513 115
Školní družina:
604 273 927
Ekonomka:
Renata Kučerová
604 273 763
Vedoucí školní jídelny: Markéta Balounová
604 274 589
(v zastoup. Renata Kučerová)
Třídní učitelky:
1. ročník
Mgr. Andrea Zíbarová, e-mail: zibarova@zssindlovydvory.cz
2. ročník
Mgr. Jana Opluštilová, e-mail: oplustilova@zssindlovydvory.cz
3. ročník
Mgr. Markéta Beránková , e-mail: berankova@zssindlovydvory.cz
4. ročník
Mgr. Tomáš Kotal , e-mail: kotal@zssindlovydvory.cz
5. ročník
Mgr. Markéta Švecová, e-mail: svecova@zssindlovydvory.cz
Pedagogická asistentka
Mgr. Markéta Prokopová , e-mail: prokopova@zssindlovydvory.cz

6. ročník
Mgr. Táňa Kozáková, e-mail: kozakova@zssindlovydvory.cz
7. ročník
Mgr. Dagmar Poláková, e-mail: polakova@zssindlovydvory.cz

Učební plán školy:
Ve všech ročnících se vyučuje podle Školního vzdělávacího plánu ZŠ a MŠ Šindlovy
Dvory – Učíme se pro život.
Od 3. ročníku se vyučuje cizí jazyk – angličtina.
Zájmové kroužky: Dovedné ruce (1. a 2. ročník), Sportovní hry (1. a 2. ročník),
Sportovní hry (3.- 5. ročník), Anglický jazyk (2. třída), Pěvecký kroužek (1.-5. ročník),
Výtvarný kroužek (2.– 4. ročník), Dramatický kroužek (3.-5. ročník), Počítačový
kroužek (3. a 4. ročník), Zdravotnický kroužek (4. a 5. ročník), Vaření (5. ročník)
Další mimoškolní aktivity:
Věda nás baví – další informace a přihlášku naleznete na internetových stránkách
www.vedanasbavi.cz, případně získáte na e-mailu info@vedanasbavi.cz nebo na tel.
čísle 608 531 689.
Tyto aktivity jsou placené na základě dohody mezi rodiči a vedoucím aktivity. ZŠ do
těchto jednání nevstupuje a neřídí je. Poskytuje jim pronájem učeben a tělocvičny.
Školní jídelna:
Stravné za jeden oběd: žáci 1. – 4. ročníku 23 Kč, žáci 5. - 7. ročníku 26 Kč.
Inkasuje se předem na základě povolení inkasa z účtu. (Ne hotově.)
Odhlašování obědů probíhá prostřednictvím webových stránek www.strava.cz (každý
žák má své přihlašovací údaje). Odhlašování obědů je plně v režii rodičů! V případě
neodhlášení oběda od druhého dne nepřítomnosti bude účtován tento oběd včetně režie
v plné hodnotě oběda.
V případě vícedenní nepřítomnosti se vydává oběd do jídlonosičů pouze 1. den, v době
od 11.00 – 11.30 hod.
Školní družina:
Vychovatelky: p. Dana Hüttnerová, Mgr. Veronika Smutková, Gabriela Pechková
Ráno je ŠD v provozu od 6,45 do 7,45 hod., odpoledne do 16.30 hodin.
Poplatek: 200 Kč měsíčně
-

v případě zájmu pouze o ranní družinu činí poplatek- 100 Kč měsíčně

Žáci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD, nemohou ve školní družině po vyučování čekat
na zahájení zájmových kroužků nebo odjezdy MHD!
Během polední pauzy na oběd před odpoledním vyučováním bude pro všechny
žáky navštěvující školní jídelnu zajištěn pedagogický dozor.
Pojištění:
Škola má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody, za které odpovídá žákům. Pojištění
se vztahuje na úrazy, krádeže, poškození věci – pouze na osobní věci (obuv, přezůvky,
apod.) odcizené v prostoru určeném pro jejich ukládání. Nevztahuje se na cenné
předměty a peníze. Pokud žák potřebuje mít ve škole cenné věci nebo peníze, uloží si je
po dobu vyučování u třídního učitele nebo v ředitelně. Žák je povinen si boty a přezůvky
a školní věci řádně označit. Pro posuzování škody je důležité, aby ke škodě nedošlo
v souvislosti s porušením řádu školy. Cenné věci, které žák nepotřebuje pro výuku, do
školy nenosí.

Postup při úrazu:
Žák je povinen okamžitě nahlásit učiteli každý úraz, který se stal v době vyučování
a přestávky. Rovněž musí nahlásit všechny úrazy, které se staly mimo školní budovu.
První pomoc při úrazu poskytují učitelé a zdravotník školy. U vážnějších úrazů škola
okamžitě volá záchrannou službu s odvozem do zdravotního zařízení. Rodiče jsou vždy
informováni.
Z tohoto důvodu je nutné nahlašovat škole všechny změny telefonních čísel.

Omlouvání nepřítomnosti žáků na vyučování:
Škola musí být informována o nemoci žáka nejpozději třetí kalendářní den. Pozdější,
dodatečné omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné.
Uvolňování žáků ze školního vyučování bude prováděno pouze na písemnou žádost
rodičů.
Omluvy dětí z vyučování z důvodu rodinné dovolené musí rodiče předem konzultovat
s třídní učitelkou a písemnou žádost o uvolnění doručit řediteli školy ke schválení.
Při příchodu do vyučování je žák povinen v den návratu do školy předložit bez
vyzvání třídnímu učiteli žákovskou knížku s omluvenkou s uvedením důvodu
nepřítomnosti nebo lékařským potvrzením, není-li omluvenka vyhovující, budou
pokládány zameškané hodiny za neomluvené.

Rodičům není z bezpečnostních a hygienických důvodů dovoleno doprovázet
žáky do tříd. (výjimkou je prvních čtrnáct dní školní docházky v první třídě, či jiné
závažné situace předem domluvené s vyučujícím)

