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Úvod
Vážení rodiče,
ocitáme se na začátku velice náročného školního roku. V průběhu letních
prázdnin začala s nepříjemným zpožděním realizace dlouho očekávané
přístavby budovy základní školy. Součástí této akce je rozšíření školní kuchyně
a jídelny, vybudování nových šaten, školních dílen a zajištění bezbariérového
přístupu ve stávající budově školy. Drtivá většina těchto prací bude probíhat
v průběhu školního roku za plného provozu. Klíčové při tom bude zajištění
bezpečnosti žáků a zabezpečení výuky.

Již nyní probíhají přípravy harmonogramu prací a dalších opatření, které jsou
představeny dále v novinkách.
Rád bych na tomto místě projevil vroucné přání, abychom tento organizačně
náročný rok přestáli bez újmy na zdraví a kvalitě výuky. Jako každý rok bych rád
popřál rodičům i pracovníkům školy, abychom ve vzdělávání a výchově dětí
táhli za jeden provaz.
PhDr. Václav Meškan, Ph.D., ředitel školy

1. Oznámkujte svou školu
V červnu opět 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. Oproti loňskému
školnímu roku došlo k výraznému zlepšení ve všech hodnocených oblastech,
čehož si velmi ceníme. Loňské hodnocení je v tabulce pro srovnání rovněž
uvedeno. Připomínkami rodičů se budeme zabývat tak, abychom příští rok mohli
aspirovat na ještě lepší hodnocení.
Součástí dotazníku byla letos anketa nejsilnější a nejslabší stránka školy. I tato
anketa byla zdrojem cenných poznatků. Celá zpráva z vyhodnocení dotazníků je
dostupná na internetových stránkách školy http://www.zsdubne.cz/.

2. Novinky v ZŠ Dubné
Během letních prázdnin byly hlavní síly napjaty
k probíhajícím stavebním pracím. Dokončeno bylo
zateplení a rekonstrukce vytápění v budově mateřské
školy. Součástí této akce byla rovněž realizace grafického
návrhu fasády pana Ing. Davida Mičana. Na opačném konci
areálu pak byla se zpožděním zahájena přístavba školy.
Investorem v obou případech je obec Dubné, které patří
poděkování za její podporu. Pouze návrh a provedení
grafiky na fasádě MŠ bylo financováno z rozpočtu školy.
Novinky na webu
V reakci na připomínky rodičů k nepřehlednosti
internetových stránek školy byla struktura webu změněna
tak, aby všechny důležité informace našli rodiče vždy na
jednom místě. Hlavní navigační menu na úvodní stránce
bylo rozděleno do šesti základních bloků – základní škola,
rodičovská sekce (vstup pro rodiče), mateřská škola, školní
družina, školní jídelna a aktuality.

Organizační opatření k zajištění bezpečnosti v průběhu stavby v novém školním
roce
Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků v průběhu roku byla zavedena dvě hlavní bezpečnostní
opatření, aby bylo co nejvíce zamezeno kontaktu žáků se staveništěm.
1.

Vchod do základní školy u školní jídelny bude v tomto školním roce trvale uzavřen,
využívat se bude pouze hlavní vchod.

2.

Budova školy bude pro všechny žáky otevřena denně od 6.30.

3.

Parkování v horní části areálu – u jídelny – nebude v průběhu školního roku možné.

4.

Dny ředitelského volna nejsou dopředu určeny, budou vyhlášeny operativně dle
aktuálního harmonogramu prací tak, aby bylo možné provádět některé kritické
pracovní operace v nepřítomnosti žáků a učitelů.

3. Kroužky – výzva pro veřejnost
V každém školním roce se v rámci hodnocení školy objevují požadavky na
zvýšení nabídky zájmových útvarů pro žáky školy. V loňském školním roce vedli
naši učitelé po své pracovní době celkem 25 kroužků nejrůznějšího zaměření.
Při počtu 22 učitelů je to úctyhodný výkon, který ovšem ani tak nedokáže
pokrýt velikou poptávku rodičů po kroužcích pro jejich děti.

Rodiče žákům
ZŠ Dubné proto vyzývá širokou veřejnost, aby pomohla rozšířit nabídku kroužků
pro žáky naší školy. Pokud máte zajímavý koníček a chuť pracovat s dětmi,
kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme s organizací kroužku a zdarma poskytneme
prostory ve škole!

4. Školní jídelna
Školní jídelna bude v letošním školním roce pokračovat v započaté koncepci
moderního školního stravování. Po zkušenostech z loňského školního roku
bude zařazování nových jídel řešeno tak, aby bylo pro žáky a děti přívětivější.

I v letošním roce připravuje kolektiv školní jídelny akci pro veřejnost s možností
nejen ochutnat stravu připravovanou v naší školní jídelně, ale také další
speciality připravené pozvanými šéfkuchaři.

5. Organizace školního roku 2017/2018
Zahájení školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Konec školního roku

4. 9. 2017
26. a 27. 10. 2017
23.12. 2017 až 2.1. 2018
2. 2. 2018
12. - 18. 3. 2018
29. - 30. 3. 2018
29. 6. 2018

Termíny třídních schůzek a klasifikační porady
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 8. 1. 2018 a 28. 5. 2018. vždy od 16.00 do 18.00.
Klasifikační porady jsou naplánovány na 29. 1. 2018 a 25. 6. 2018.

6. 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:
Žák je povinen:
řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat;
•
na vzdělání, výchovu a školské služby (stravování, mimoškolní
aktivity),
•
dodržovat školní řád, dodržovat pravidla hygieny, bezpečnosti
a požární prevence a dodržovat pokyny školy k ochraně zdraví
•
na odpočinek v době přestávek,
a bezpečnosti,
•
na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a před sociálně
•
chovat se ke všem zaměstnancům školy slušně a plnit jejich pokyny,
patologickými jevy, na ochranu před všemi formami sexuálního
•
používat mobilní telefon a další komunikační zařízení ve škole jen
zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami;
s výslovným dovolením vyučujícího, a to především v případě využití
•
na informace o průběhu vzdělávání a o hodnocení výsledků
mobilního telefonu jako výukové pomůcky. V ostatních případech je
vzdělávání a hodnocení chování,
telefon vypnutý a uklizený.
•
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím podstatných záležitostí jeho
vzdělávání a jeho osoby,
•
na poradenskou pomoc školy nebo školského zařízení Žák nesmí ubližovat, ohrožovat nebo zastrašovat jiné žáky, nejsou přípustné
(pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického žádné projevy šikany včetně kyberšikany.
Ve škole nejsou místa určená nebo obvyklá k odkládání takových osobních
centra, střediskem výchovné péče),
•
zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být volen, věcí jako jsou mobilní telefony nebo jiná komunikační zařízení, či peníze. Tyto
pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy, 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
•
v průběhu celého vyučování dodržovat pitný režim.
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.

7. Kontakty
Ředitel školy
PhDr. Václav Meškan, Ph.D.
Email: reditel@zsdubne.cz
Tel. 725 964 474

Budova ŠD – první ročníky ZŠ
Mgr. Petra Mrkvanová, Mgr. Jana Raabová
Tel. 702 002 031

Kancelář školy, kontakt pro omlouvání dětí
Bc. Iveta Maršíková, asistentka ředitele
Email: iveta.marsikova@zsdubne.cz
Tel. 606 035 575

Školní jídelna
Ing. Petra Voborská
Email: jidelna@zsdubne.cz
Tel. 606 035 552

Pokladna, účetní
Jaroslava Bürgerová
Email: jaroslava.burgerova@zsdubne.cz
Tel. 606 035 523

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
Mgr. Petra Hronková
Email: petra.hronkova@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

