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Důležité termíny
Podzimní prázdniny
26. – 28. října 2016
Vánoční prázdniny
23. prosince 2016 – 2. ledna 2017
Pololetní prázdniny
3. února 2017
Jarní prázdniny
13. – 19. března 2017
Ředitelské volno
7. dubna 2017
Velikonoční prázdniny
13. – 14. dubna 2017
Hlavní prázdniny
1. července – 3. září 2017
Předání přihlášky na SŠ do 1. března 2017
Zápis do 1. ročníku
4. dubna
První kolo
přijímacích zkoušek
12. – 28. dubna 2017
Obhajoby ročníkovek
5. – 8. června 2017
V ZŠ Sloup se vyučuje podle školního vzdělávacího programu
ŠKOLA PRO ŽIVOT platného od 1. září 2016. Plné znění
programu najdete na adrese www.zssloup.net v odkazu
Dokumenty, u ředitele školy nebo na poličce u ředitelny.

Noví zaměstnanci
Z mateřské dovolené se vrací Mgr. Darina Zouharová a na
nové místo asistentky nastupuje Bc. Jana Mikulášková.

Kdy na třídní schůzky
Informace o chování a prospěchu své ratolesti se dozvíte 22.
září 2016 (jen první ročník), 15. listopadu 2016, 12. ledna
2017, 20. dubna 2017 a 2. června 2017. Mimo tyto termíny si
můžete domluvit individuální konzultaci s vyučujícím nebo s
ředitelem školy.

Co je ve škole nového?




Přes prázdniny bylo ve škole živo. Dokončili jsme
poslední etapu opravy toalet a sociálního zázemí
školy; rezavé plechové jádro zmizelo i z vestibulu,
který se dočkal zcela nové podoby. Prohlédla školní
jídelna – po dlouhé době se dočkala nových stolů a
židliček. Pokračovali jsme v postupné výměně linolea,
malování a opravě zázemí vyučujících prvního
stupně. Do zahájení provozu bazénu bude
nainstalován
mobilní
systém
automatického
dávkování bazénové chemie.
Žákovské knížky a třídní knihy budou mít letos od 4.
do 9. ročníku pouze elektronickou podobu.
Elektronická žákovská knížka se nemůže ztratit ani
zapomenout doma a je rodičům přístupná kdekoliv a
kdykoliv, takže mají okamžitý přehled. Podrobnosti a
přístupové údaje dostanou všichni rodiče písemně.
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Počet žáků v roce
2016/2017
V letošním školním roce se navyšuje počet tříd z 16 na 17.
Máme více žáků než loni; k 5. září se jejich počet ustálil na
377. Pro srovnání – před 10 lety byl počet žáků školy přibližně
305.

Třídy a třídní učitelé
I. A

Mgr. Petra Bufková

I. B

Mgr. Romana Nečasová

II. A

Mgr. Monika Gregorová

II. B

Mgr. Marie Koutná

III. A

Mgr. Eva Turčanová

III. B

Mgr. Hana Němcová

IV. A

Mgr. Pavel Borek

IV. B

Mgr. Vladěna Ševčíková

V.

Mgr. Marie Doležalová

VI. A

Mgr. Petr Hrazdíra

VI. B

Mgr. Dita Látalová

VII. A

Mgr. Ludmila Paděrová

VII. B

PhDr. Věra Střítecká

VIII. A

Mgr. Oldřiška Hloušková

VIII. B

Mgr. Pavel Nečas

IX. A

Mgr. Petr Sehnal

IX. B

Mgr. Lucie Zítková

Školní řád
Informujeme veřejnost, že byl vydán Školní řád ZŠ Sloup
platný od 1. září 2016. Novinky se týkají práv žáků a způsobu
jejich omlouvání z výuky. Kromě práv a povinností žáků,
zákonných zástupců, pravidel vztahů se zaměstnanci školy,
popisu režimu činnosti ve škole, na mimoškolních akcích,
pravidel bezpečnosti a popisu podmínek zacházení s
majetkem školy obsahuje řád pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků.
S obsahem řádu se můžete podrobně seznámit na našich
stránkách www.zssloup.net anebo na nástěnce ve vestibulu
školy. Žáci jej mají k dispozici ve třídách.
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Upozorňujeme, že budeme vybírat částku 100 Kč za pololetí
na kopírování pracovních sešitů a výukových materiálů.
V minulosti si žáci museli všechny tyto materiály kupovat, což
bylo mnohonásobně dražší.

Omlouvání nepřítomnosti
Povinností rodiče je oznámit nepřítomnost žáka do tří dnů od
započetí absence. Je-li znám důvod absence předem, je nutné
požádat o omluvení žáka ještě před jejím započetím. Pokud
tak neučiníte, vystavujete své dítě riziku, že bude celá jeho
absence neomluvená.
Předem známou absenci v délce jednoho dne omluví třídní
učitel, v délce více než jednoho dne ředitel školy. V obou
případech je však třeba předem poslat písemnou žádost.
Dle školního řádu máme právo požadovat i omluvenky od
lékaře. Tohoto práva budeme využívat u žáků s vyšším
počtem zameškaných hodin, s pravidelně se opakujícími
absencemi a při podezření na záškoláctví.
Prosíme také o to, abyste omluvenku typu „rodinné důvody“
používali pouze ve výjimečných případech – svatba, úmrtí
v rodině atd. Nepovolené absence, jako například golfový
turnaj či nákupy, jsou neomluvené.
Pokud počet neomluvených hodin u žáka překročí 10, jsme
povinni toto neprodleně hlásit na oddělení sociálně právní
ochrany dětí příslušného městského úřadu.
Již několikrát se stalo, že žáci, kteří z různých důvodů nejeli
s ostatními na výlet či lyžařský kurz, považovali za
samozřejmé, že v jeho průběhu zůstanou doma – většinou bez
jakékoliv omluvy ve škole. I tyto absence jsou na základě
školního řádu neomluvené, protože nepřítomnost žáka na
těchto akcích jej nijak nezbavuje povinnosti docházet do školy.
Pozdní příchody do první hodiny se po sečtení započítávají do
neomluvených hodin. Toto neplatí v případě pozdních příjezdů
autobusů a dalších závažných důvodů.
Žáky z výuky můžete omlouvat:

Osobně ve škole – u třídního učitele, ředitele,
zástupkyně či sekretářky.

Telefonicky na čísle 516 435 337.

Zasláním emailu na adresu zs.sloup@centrum.cz.

Na stránkách školy www.zssloup.net najdete
elektronický formulář, který slouží pro omlouvání žáka

Prostřednictvím žákovské knížky dm Software.
Nezapomeňte vždy také zapsat omluvenku do elektronické
žákovské knížky – ihned po návratu do školy!

Odhlašování obědů,
výběr stravy
Strávníci si mohou vybrat ze dvou jídel. Jídelníček najdete ve
škole a na www.zssloup.net.
Výběr stravy provádějte vždy do 12:00 hodin předchozího
pracovního dne:
Čipem na terminálu v jídelně
www.zssloup.net ∙ zssloup@centrum.cz ∙ 516 435 337

-

Osobně u vedoucí stravování Jitky Ondrouškové
Telefonicky u vedoucí stravování na číslech
516 435 381 nebo 721 711 338
Telefonicky dle pokynů záznamníku na číslech
516 435 381 nebo 721 711 338
Zasláním
mailu
na
adresu
jidelnasloup@seznam.cz
Vyplněním
elektronického
formuláře
na
www.zssloup.net.

Odhlašování z obědů:
- Čipem na terminálu v jídelně
- Osobně u vedoucí stravování Jitky Ondrouškové
nejpozději do 7:00 hodin
Telefonicky u vedoucí stravování na číslech
516 435 381 nebo 721 711 338 do 7:00 hodin
Telefonicky dle pokynů záznamníku na číslech
516 435 381 nebo 721 711 338 do 7:00 hodin
Zasláním
mailu
na
adresu
jidelnasloup@seznam.cz
Vyplněním
elektronického
formuláře
na
www.zssloup.net.
V případě nemoci má žák právo na odběr obědu za dotovanou
cenu (je účtována pouze cena potravin) jen v první den
nepřítomnosti. Neodhlášený oběd propadá. Pokud tedy
zapomenete žáka včas odhlásit, můžeme od druhého dne
nepřítomnosti účtovat také mzdové a režijní náklady stravy,
takže celková cena oběda dosáhne až 55 Kč.
Nezapomeňte zkontrolovat, má-li dítě v pořádku čip. Pokud jej
zapomene nebo ztratí, musí se k vedoucí stravování dostavit
pro náhradní stravenku. Může také dojít k tomu, že bude oběd
vydán později.
Upozorňujeme, že stravné je třeba zaplatit včas, tedy do
dvacátého dne každého měsíce. Strávníka je možno ze
stravování vyloučit za neplacení obědů nebo nevhodné
chování v jídelně. Platba za obědy musí být na účet školy
připsána nejpozději poslední pracovní den měsíce;
v opačném případě bude strávník odhlášen z odběru další
stravy.
Také v letošním roce mají zájemci z řad veřejnosti možnost
zakoupit si chutné a zdravé obědy ze školní jídelny za cenu 55
Kč. Bližší informace podá vedoucí stravování Jitka
Ondroušková na číslech 516 435 381 nebo 721 711 338.
Jídelníček, informace o složení oběda, alergenech, řád
jídelny, pravidla pro výdej do jídlonosičů a další informace
poskytneme:
U vedoucí stravování Jitky Ondrouškové
Telefonicky na číslech 516 435 381, 721 711 338
E-mailem na adrese jídelnasloup@seznam.cz
Na stránkách školy: www.zssloup.net v odkazu
Jídelna.

Ochrana majetku školy
Každoročně investujeme značné částky do zlepšování
školního prostředí a chceme, aby mohli pěkně vybavenou a
zařízenou školu využívat také další generace žáků.
Dovolujeme si požádat rodiče, aby nám byli nápomocni ve
snaze vysvětlovat dětem, že ve škole neplatí pořekadlo „z
cizího krev neteče“. Také letos budeme požadovat náhradu za
poškozený majetek. V minulých letech se jednalo především o
lavice, učebnice a žaluzie. Děkujeme za pochopení.
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