INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016)
Vážení rodiče,
začal další školní rok a jménem všech učitelů a zaměstnanců železnorudské školy vám
chci poděkovat za vaši podporu škole v minulém školním roce a popřát vám hodně radosti
a spokojenosti se školními výsledky vašich dětí v novém školním roce.

Provoz školní družiny
Školní družina bude organizována pro žáky z 1. až 4. třídy. Měsíční poplatek za pobyt
ve školní družině je 100,- Kč. Žákům školy bude školní družina k dispozici každý pracovní den
v době od 11,35 hod. do 16,00 hod. Vedoucí vychovatelkou je Petra Zemanová a dále
ve školní družině pracuje paní vychovatelka Barbora Vanišová.

Provoz školní jídelny
Stravování dětí bude probíhat v době po skončení dopoledního vyučování. Přihlášení
strávníci budou moci docházet na oběd (nebude-li určeno jinak) v době od 11,35 hod.
do 14,00 hod., a to ve dnech pondělí až čtvrtek, v pátek pak v době od 11,35 hod. do 13,00
hod. Poplatek za jeden oběd činí u dětí:
7 až 10 let
25,- Kč,
11 až 14 let 27,- Kč
starší 15 let 29,- Kč.
Dítě je do vyšší věkové kategorie zařazeno (na základě znění vyhlášky č. 107/2005)
v tom školním roce, kdy dosáhne 7, 11 nebo 15 let věku. Obědy se platí pouze inkasním
způsobem z vašeho účtu. Číslo účtu školy je 823697339/0800. Potvrzení o souhlasu s inkasem
od vašeho peněžního ústavu předejte, prosím, vedoucí školního stravování paní Iloně
Roubalové nejpozději do 15. 9. 2015.
V případě, že se dítě oběda neočekávaně neúčastní, jsou rodiče povinni jej odhlásit
nejpozději ráno do 8,00 hod. dne, kdy měl být oběd odebrán, aby bylo možné za tento den
vrátit stravné. Za neodhlášený nebo neodebraný oběd bude účtována plná cena, tj. 62,- Kč.

Plánovanou neúčast ve škole a neodebraný oběd je nutné včas odhlásit na
terminálu.
První den nemoci dítěte ve škole je možné odebrat oběd za výše uvedenou školní
cenu. Od dalšího dne je možno odebírat obědy za plnou cenu. Tento oběd je nutné přihlásit u
vedoucí ŠJ. Cena oběda pak činí 62,- Kč pro žáky obou stupňů ZŠ. Strávníci si budou moci i
nadále volit ze dvou nabídek jídel. Druhé jídlo se bude ovšem vařit pouze v případě, že bude
přihlášeno minimálně 20 zájemců. Oběd se odebírá za pomoci čipu. Strávník je povinen
dodržovat provozní řád jídelny. V případě omlouvání dětí ze stravování a s dotazy se
obracejte na vedoucí školní jídelny paní Ilonu Roubalovou nejlépe na mobilní telefon
734 436 780 nebo 376 397 143. V případě, že se nedovoláte, napište zprávu SMS! Další
spojení je e-mailem: jidelna@zszeleznaruda.cz

Poskytování informací o žácích a o škole
V případě, že budete požadovat informace o svém dítěti nebo o škole mimo uvedené
termíny třídních schůzek, je nutné si schůzku předem domluvit. Informace nebudou
poskytovány v době, kdy učitel vyučuje. Další informace získáte z webových stránek školy:

www.skolaruda.cz
Přestávky v průběhu vyučování
V případě, že budete potřebovat bezodkladně hovořit se svým dítětem v době
vyučování, využijte prosím níže uvedeného časového schématu vyučování.
Vyučovací hodina
1.
2.
3.
4.

7:55 – 8:40
8:50 – 9:35
9:55 – 10:40
10:50 – 11:35

Vyučovací hodina
5.
6.
7.
8.
9.

11:45 – 12:30
12:40 – 13:25
13:35 – 14:20
14:25 – 15:10
15:15 – 16:00

Termíny třídních schůzek
Vyučující vám budou k dispozici ve středu 18. listopadu 2015 a 13. dubna 2016
od 15,30 (resp. 16,00) do 18,00 hodin ve svých třídách. Další možnost získat informace
o prospěchu a chování vašich školáků bude 18. května 2016 od 14,00 do 16,00 hod
při informačním odpoledni.

Termíny vedlejších prázdnin
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny

29. – 30. října 2015
23. prosince 2015 – 3. ledna 2016
29. ledna 2016
22. – 28. února 2016
24. – 25. března 2016

Omlouvání dětí pro nepřítomnost
Upozorňuji vás, že nepřítomnost dítěte je nutné omlouvat vždy písemně
prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce. Při absenci dítěte je nutné nejpozději do
3 dnů od počátku nepřítomnosti informovat školu osobně, písemně nebo telefonicky. Po
návratu do školy žák neprodleně předloží písemnou omluvenku, nejdéle do 3 dnů. Jinak bude
absence považována za neomluvenou. Plánovanou absenci je slušné omluvit třídnímu učiteli
před jejím uskutečněním.
Na základě písemné žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka
z vyučování:

a) na jednu hodinu vyučující příslušného předmětu
b) na jeden den třídní učitel
c) na více jak jeden den ředitel školy
Vážení rodiče, zvažte, zda je vhodné z důvodů rodinné dovolené uvolňovat dítě před
letními prázdninami a po zahájení školního roku! Narušuje to práci učitelů.

Čtenářský klub
Ve školním roce 2015/2016 byl v prostorách školy zřízen čtenářský klub, který budou
žáci navštěvovat v rámci výuky. Prosíme rodiče o spolupráci při jeho rozšiřování. Přivítáme
knižní dary z oblasti literatury pro děti a mládež. I knihy po vašich dětech mohou posloužit
dobré věci.
Pokud nějaká knížka již nenašla místo ve vaší knihovničce, přijme ji ochotně každý
třídní učitel.

Výskyt vší
Bohužel i na naší škole se občas vyskytuje parazitární onemocnění pedikulóza
(zavšivení). Prosím, věnujte zvýšenou hygienickou pozornost vlasové části hlavy vašich dětí.
Onemocnění se šíří přímým kontaktem s postiženou osobou nebo používáním stejného
hřebene, čepice, šátku, …

Výuka na hudební nástroje
Od září bude opět probíhat na naší škole výuka na hudební nástroje (zajišťuje Základní
umělecká škola Nýrsko). V květnu proběhl zápis do ZUŠ. Další vážní zájemci o výuku si mohou
vyzvednout přihlášku a podrobně se domluvit o výuce s učiteli ZUŠ. (Pan učitel Červenka,
Bošek a Kubice). Další informace podá ředitel ZUŠ pan Vacek na telefonu 376571159 nebo
604446480.

Výuka náboženství
Farnost Železná Ruda nabízí v letošním školním roce výuku náboženství, kterou
povede páter Vendelín Zboroň. Případní zájemci mohou použít přihlášku na školní kroužky.

Školní kroužky
Není-li stanovena výše poplatku, sdělí vedoucí kroužku před konáním kroužku výši
poplatku za pololetí. Děti, které se do kroužků přihlásí, zaplatí na celé pololetí v hotovosti a
obdrží stvrzenku o zaplacení. Pravidelná činnost kroužků bude zahájena na počátku měsíce
října, neurčí-li vedoucí kroužku jinak. Prosím o předání vyplněných přihlášek nejpozději do
pátku 25. září 2015. Nabídku školních zájmových útvarů rozšiřují dva sportovní kluby (Tatran
a Ski klub) o sjezdové lyžování a Centrum volného času o další kroužky. Nabídka CVČ se
k vašim dětem dostane v září.

Název kroužku

Vedoucí kroužku

KROUŽEK VÝTVARNÉ
VÝCHOVY
(pro žáky 1. stupně ZŠ)
Český jazyk – doučování,
výuka českého jazyka
ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK

Šárka Štádlerová

Den a hodina
konání
Úterý 1300 – 1400

Poplatek

Eva Hladíková

Domluva

Jana Prošková

Středa 2. – 5. tř.
1300 – 1345
Pátek 3. -9. tř.
1300 – 1400

0,-

VOLEJBAL dívky

Ctirad Drahorád

Úterý 1830 - 1930
(II. stupeň)

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

Jana Prošková

Pondělí
1. – 3. tř. 1245 - 1345
4. - 9. tř. 1345 - 1445

Jednorázový
poplatek
100,30,-/1 hod

ATLETIKA - BĚH NA LYŽÍCH
FLORBAL

Ctirad Drahorád
Jaroslav Lehký

Středa 1500 - 1600
Středa 1600 - 1730

RECITAČNÍ A DRAMATICKÝ
TECHNICKÁ TVOŘIVOST

Eva Hladíková
Tomáš Šafařík

Čtvrtek 1345 – 1430
Středa 1400 – 1515

30,-/ 1hod

0,Jednorázový
poplatek
100,0,Dohoda

Závazná přihláška – kroužky
Název kroužku:

………………………………………………

Jméno dítěte:

……………………………………………… Třída …………………
…………………………….
Podpis rodičů

Závazná přihláška – kroužky
Název kroužku:

………………………………………………..

Jméno dítěte:

………………………………………………..

Třída: ……………...
…………………………….
Podpis rodičů

Závazná přihláška – kroužky
Název kroužku:

………………………………………………

Jméno dítěte:

……………………………………………… Třída …………………
…………………………….
Podpis rodičů

