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Úvod 

Vážení rodiče, 
školní rok 2016/2017 v Základní a mateřské škole Dubné přináší řadu novinek, 
se kterými bychom Vás rádi prostřednictvím tohoto bulletinu stručně 
seznámili. Současně je letošní školní rok významným milníkem, neboť jsme 
právě dosáhli stoprocentního naplnění kapacity základní školy, stejně jako plné 
obsazenosti všech učeben. Je jasné, že naše škola nebyla v minulosti na 
současný nárůst počtu žáků připravena a současně je zřejmé, že tento trend 
bude díky poloze obce i nadále pokračovat. V současné době proto probíhá 
intenzivní příprava na realizaci přístavby nového pavilonu základní školy. 
 

Podaří-li se zajistit na tuto nákladnou akci finanční prostředky, dojde 
v nadcházejících dvou letech k přístavbě šesti nových tříd, dále dojde 
k vybudování nových šaten, žákovských dílen, k rozšíření školní jídelny 
a kuchyně. 
Přestože přípravy na akci tohoto rozsahu stojí mnoho úsilí, těžištěm činnosti 
školy a jejích pracovníků zůstává kvalitní příprava žáků. Určující je přitom dobrá 
práce učitelů a spolupráce s rodiči. Z tohoto důvodu bych do nového školního 
roku rád popřál rodičům i pracovníkům školy, aby se i nadále dařilo táhnout ve 
vzdělávání a výchově dětí za jeden provaz. 

PhDr. Václav Meškan, Ph.D., ředitel školy    
 

1. Oznámkujte svou školu 
V červnu proběhlo hodnocení školy formou dotazníků pro rodiče "Oznámkujte svou školu". Všem rodičům, 
kteří věnovali vyplnění dotazníku čas, velice děkujeme za spolupráci, Vaše podněty jsou pro nás důležité. 
Průměrné hodnocení ve vybraných oblastech je uvedeno v tabulce. Na pomyslném vysvědčení od Vás 
máme dvě dvojky. Budeme se snažit, aby v letošním školním roce dopadlo toto hodnocení ještě lépe.  
Celá zpráva z vyhodnocení dotazníků je dostupná na internetových stránkách školy   
http://www.zsdubne.cz/_files/f281/files/oznamkujte-skolu-2015-2016.pdf 
 
Součástí dotazníku byla rovněž anketa o posunutí začátku výuky na pozdější hodinu. Drtivá většina rodičů, 
kteří dotazník vyplnili, se vyslovila proti této změně, a proto nebudou další jednání v této věci ze strany 
školy iniciována. 

 
2. Novinky v ZŠ Dubné 

V době letních prázdnin probíhala především běžná údržba 
školy, malovaly se některé prostory a proběhla 
rekonstrukce školního rozhlasu. Zahájili jsme ale rovněž 
přípravu některých novinek pro školní rok 2016/2017. První 
z nich je elektronická online pokladna, druhou je přístup do 
budovy školy pro žáky na čipy. Provoz obou těchto systémů 
bude z technických důvodů zahájen v průběhu školního 
roku.  
 

Elektronická online pokladna 
V průběhu prvního čtvrtletí školního roku 2016/2017 bude spuštěn systém elektronická online 
pokladna, který představuje další modul k již fungujícímu "školnímu programu" zahrnujícímu 
elektronickou třídnici "ŠkolaOnline" a "chytrý automat". Prostřednictvím elektronické pokladny 
budou prováděny platby za školní akce nebo například nákup pracovních listů. Rodiče tak budou 
mít platby pod kontrolou a učitelům a paní pokladní se výrazně uleví.  
Více informací o elektronické pokladně lze najít na webu 
http://skolniprogram.cz/skolni-online-pokladna.htm 

 

3. Školní družina 
I v letošním roce se podařilo zajistit družinu pro všechny žáky 1. až 3. ročníku. 
Novinkou ve školní družině pro školní rok 2016/2017 je prodloužení provozu do 
16.30, ráno je, stejně jako v loňském roce, pro žáky školní družiny od 6.30 
zajištěn v budově školy nad školní jídelnou dohled. Platba za školní družinu pro 
tento školní rok činí 85 Kč na měsíc (stanoveno každý rok na základě skutečných 
nákladů na jednoho žáka). 

Kromě inovovaného programu akcí školní družiny bude hlavní novinkou 
zavedení elektronického docházkového systému pro družinu, který bude v 
průběhu školního roku doplněn čipy pro evidenci odchodů z družiny.  
Z důvodu usnadnění komunikace rodičů se školní družinou bude nově v každém 
oddělení družiny samostatný telefon – viz kontakty. 
 

 

4. Školní jídelna 
Naše školní jídelna dlouhodobě splňuje jak nařízená, tak i doporučená 
stanoviska pro školní stravování. Gastronomie se však velice rychle 
vyvíjí a i kolektiv jídelny se pravidelně vzdělává a snaží se aplikovat novinky do 
příprav pokrmů pro děti. 
 

Během školního roku budou mít rodiče možnost využít pozvání do školní 
jídelny, kde se seznámí se školní jídelnou, s novinkami, ochutnají pokrmy. 
Dotazy a připomínky prosím směřujte buď do knihy přání a stížností (umístěné 
na nástěnce před jídelnou) nebo osobně k vedoucí školní jídelny, či řediteli 
školy. 

 

5. Organizace školního roku 2016/2017 
 
Zahájení školního roku  
Podzimní prázdniny 
Vánoční prázdniny 
Pololetní prázdniny 
Jarní prázdniny 
Velikonoční prázdniny 
Konec školního roku 

 
1. 9. 2016    
26. - 27. 10. 2016 
23. 12. 2016 - 2. 1. 2017 
3. 2. 2017 
6. - 12. 3. 2017 
13. - 14. 4. 2017 
30. 6. 2017 

Termíny třídních schůzek  
V letošním roce jsou opět plánovány třídní schůzky na konci každého pololetí. Dřívější čtvrtletní třídní 
schůzky jsou nahrazeny individuálními pohovory s rodiči. Učitelé i vedení školy jsou rodičům ovšem k 
dispozici průběžně celý rok po předchozí domluvě.  
Pololetní třídní schůzky jsou plánovány na 9. 1. 2017 a 29. 5. 2017. vždy od 16.00 do 18.00. 
  
Ředitelské volno 
Dny ředitelského volna jsou vyhlášeny na 18. 11. 2016 a dále na 22. 12. 2016. Další dny mohou být 
vyhlášeny z provozních a technických důvodů. Rodiče budou v takových případech včas informováni. 

 

6. Řešení kázeňských opatření - ceník přestupků 
 
V letošním školním roce nově zavádíme jednotný "ceník přestupků". 
Cílem je, aby případná kázeňská opatření řešena transparentně, 
spravedlivě a ve všech třídách stejně.  
Žáci a rodiče budou s tímto dokumentem na začátku školního roku 
seznámeni samostatně.  
 

Mobily ve škole 
Součástí jednotného postupu řešení kázeňských opatření je rovněž zpřísnění pravidel 
používání mobilních telefonů po dobu školní docházky. Telefon je možné v hodině i o 
přestávce využívat s výslovným dovolením vyučujícího, a to především v případě využití 
mobilního telefonu jako výukové pomůcky. V ostatních případech je telefon vypnutý a 
uklizený. Porušení tohoto pravidla bude kvalifikováno jako porušení školního řádu 
s následnými sankcemi. 

http://www.zsdubne.cz/_files/f281/files/oznamkujte-skolu-2015-2016.pdf
http://skolniprogram.cz/skolni-online-pokladna.htm


 
7. Školní web 

V průběhu jara byl na staré webové adrese www.zsdubne.cz spuštěn nový web 
školy. Důležité aktuality jsou umisťovány na úvodní stránce na "Nástěnku", dále 
je v každé sekci (ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ) nově zřízena stránka "Důležitá upozornění", 
kde jsou umístěna všechna důležitá oznámení. 

Kromě toho jsou na web umisťovány důležité informace a dokumenty, 
fotografie ze školních akcí, ale také například jídelníček, který bude nově 
zveřejňován vždy na měsíc dopředu.   
 

 

8. Výtah ze školního řádu 
Školní řád je základním dokumentem, který upravuje práva a povinnosti všech účastníků vzdělávání a vymezuje pravidla vzájemného chování. Je závazný pro žáky, 
pracovníky školy i rodiče, ale i všechny ostatní, kteří do prostor školy vstoupí. V plném znění je k dispozici na webu školy. 
Práva a povinnosti žáků 

Žák má právo: 

 na vzdělání, výchovu a školské služby (stravování, mimoškolní 
aktivity), 

 na odpočinek v době přestávek, 

 na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a před sociálně 
patologickými jevy, na ochranu před všemi formami sexuálního 
zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami; 

 na informace o průběhu vzdělávání a o hodnocení výsledků 
vzdělávání a hodnocení chování, 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím podstatných záležitostí jeho 
vzdělávání a jeho osoby, 

 na poradenskou pomoc školy nebo školského zařízení 
(pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického 
centra, střediskem výchovné péče), 

 zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být volen, 
pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy, 

 v průběhu celého vyučování dodržovat pitný režim. 
 

Žák je povinen: 

 řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat;  

 dodržovat školní řád, dodržovat pravidla hygieny, bezpečnosti 
a požární prevence a dodržovat pokyny školy k ochraně zdraví 
a bezpečnosti, 

 chovat se ke všem zaměstnancům školy slušně a plnit jejich pokyny, 

 používat mobilní telefon a další komunikační zařízení ve škole jen 
s výslovným dovolením vyučujícího, a to především v případě využití 
mobilního telefonu jako výukové pomůcky. V ostatních případech je 
telefon vypnutý a uklizený. 

 
Žák nesmí ubližovat, ohrožovat nebo zastrašovat jiné žáky, nejsou přípustné 
žádné projevy šikany včetně kyberšikany. 
Ve škole nejsou místa určená nebo obvyklá k odkládání takových osobních 
věcí jako jsou mobilní telefony nebo jiná komunikační zařízení, či peníze. Tyto 
osobní věci žák neodkládá a nosí je stále při sobě. V případě potřeby (např. 
výuka tělesné výchovy) žák předá tyto osobní věci do úschovy vyučujícímu 
nebo v kanceláři školy. 
 V případě ztráty osobní věci žák tuto skutečnost neprodleně hlásí vyučujícímu, 
třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy. V případě, že žák nalezne cizí věc, 
odevzdá ji do kanceláře školy. 

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců 
Zákonní zástupci žáků mají právo 

 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání nezletilého žáka; 

 volit a být voleni do školské rady; 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím a skutečnostem týkajícím se 
podstatných záležitostí vzdělávání žáka; 

 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech vzdělávání 
žáka. 

 

Zákonní zástupci žáků jsou povinni: 

 zajistit, aby žák docházel řádně do školy; 

 na vyzvání se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 
vzdělávání žáka; 

 neprodleně informovat školu o jejich změně údajů v matrice a o 
změně zdravotní způsobilosti; 

 dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování a omlouvat 
nezletilé žáky v souladu s podmínkami školního řádu. 

 

 
Dokládání nepřítomnosti, omlouvání neúčasti žáka ve vyučování 

Nepřítomnost nezletilého žáka ve výuce omlouvá zákonný zástupce nezletilého 
žáka. 
Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen: 

 oznámit předem známou absenci vždy před jejím započetím 
třídnímu učiteli;  

 při předem neplánované absenci oznámit třídnímu učiteli důvody 
nepřítomnosti ve vyučování nejpozději do 2 pracovních dnů od 
počátku jeho nepřítomnosti (zápisem do žákovské knížky, osobně, 
telefonicky, SMS zprávou z předem dohodnutého telefonního čísla, 
e-mailovou zprávou z předem dohodnuté adresy),  

 následně omluvit nepřítomnost ve výuce zápisem do žákovské 
knížky nejpozději do 3 dnů počínaje dnem, kdy žák znovu začne 
navštěvovat školu. Později omluvená nepřítomnost žáka ve výuce je 
považována za neomluvenou. 

Pokud to třídní učitel považuje za důvodné, může se souhlasem ředitele školy 
požadovat jako součást omluvenky žáka potvrzení ošetřujícího lékaře. O této 
skutečnosti bude zákonný zástupce nezletilého žáka prokazatelně informován. 
O předem známé absenci delší než dva dny (rodinná dovolená, sportovní 
soustředění, …) rozhoduje ředitel školy na základě žádosti podané na určeném 
tiskopisu, který je k dispozici v kanceláři školy a na webu školy. 
 

 
9. Kontakty 

Ředitel školy 
PhDr. Václav Meškan, Ph.D. 
Email: reditel@zsdubne.cz 
Tel. 725 964 474 
 
Sekretariát školy, kontakt pro omlouvání dětí 
Email: iveta.marsikova@zsdubne.cz 
Tel. 606 035 575 
 
Pokladna, účetní 
Jaroslava Bürgerová 
Email: jaroslava.burgerova@zsdubne.cz 
Tel. 606 035 523 

Školní jídelna 
Ing. Petra Voborská 
Email: jidelna@zsdubne.cz 
Tel. 606 035 552 
 
Výchovný poradce 
Mgr. Vladislava Pokorná 
Email: vladislava.pokorna@zsdubne.cz 
Tel. 724 022 241 
 
 

Školní družina 
I. oddělení 
Bc. Jana Koukalová 
Email: jana.koukalova@zsdubne.cz 
Tel. 702 212 077 
II. oddělení 
Bc. Iveta Maršíková 
Email: iveta.marsikova@zsdubne.cz 
Tel. 720 978 465 
III. oddělení 
Mgr. Kateřina Hrdinová 
Email: katerina.hrdinova@zsdubne.cz 
Tel. 601 586 560 
IV. oddělení 
Bc. Eliška Smetanová 
Email: eliska.smetanova@zsdubne.cz 
Tel. 702 025 657 
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