Základní škola pod Svatou Horou, Příbram

školní rok 2019 – 2020
Vážení,
jako každoročně nám všem prázdniny velmi rychle uběhly a opět nastává chvíle počátku nového
školního roku, tentokráte s číslem 2019/2020. Již poosmé mi dovolte vážené kolegyně a kolegové,
rodiče a žáci, abych vás přivítal v tento slavnostní den.
Vždy na tomto místě chci zvláště přivítat žáky, pro které je dnešní den jistě nejslavnostnější, ty, kteří
dnes k nám do školy zavítali oficiálně poprvé. Vítám vás, milí prvňáčkové!!! Věřím, že jste dnes již
nemohli dospat a do školy se všichni těšili. Přeji vám, aby vás chuť vzdělávat se dlouho neopustila.
Všichni se vynasnažíme, aby se vám u nás ve škole líbilo a abyste se do ní těšili. Obdobné přeji i
žákům vyšších ročníků.
Do nového školního roku jsme si opět stanovili vysoké cíle. Budeme vyučovat podle upraveného
školního vzdělávacího programu. Zahájíme realizaci dvou velkých projektů – "Inkluzivní vzdělávání v
Příbrami - 2. etapa" – tři školní roky a „Šablony II“ – dva školní roky. Žáci v průběhu roku absolvují
celou řadu akcí. Čekají je například soutěže, olympiády, projektové dny, besedy, exkurze, lyžařský
výcvik, plavecká výuka, zotavovací pobyty i výlety atd.
Pevně věřím, že úspěchy naší školy budou pokračovat minimálně tak, jako v letech minulých a že
postavení ZŠ pod Svatou Horou, Příbram se bude nadále upevňovat. Našimi hlavními prioritami kromě
základní výuky, která vyplývá ze zákona, bude další zkvalitňování školního vzdělávacího programu
Škola pro zdravý život. Pokusíme se určitě navázat na úspěchy celostátního charakteru, jež jsou
široké veřejnosti velice dobře známy, a to v oblasti volejbalu.
Vážený pedagogický sbore, stojí před Vámi opět nelehký úkol své žáky nadchnout k touze vědět víc.
Přeji Vám, aby se Vám Váš úkol dařil.
Žákům všech věkových kategorií přeji, aby je touha poznávat nikdy neopustila.
Vzdělání je trvalou hodnotou, kterou nám nemůže nikdo vzít.
Mgr. Roman Behún, ředitel školy
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Telefonní čísla a e-maily všech učitelů najdete na www stránkách školy.
Webové stránky: https://www.1zs-pb.cz/ e-mail: skola@1zs-pb.cz

Škola je otevřena od 7:35 hodin.
Vyučování se řídí rozvrhem hodin pro každou třídu a začíná v 7:55 hodin.
V době vyučování je škola uzamčena.
Při návštěvě školy se každý příchozí musí nahlásit u vrátného ve vrátnici školy.

ČASOVÁ ÚPRAVA VYUČOVÁNÍ OD 2. DO 6. ZÁŘÍ 2019
PONDĚLÍ
2. 9. 2019

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ škol. roku 2019 - 2020
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ KLUB
ŠKOLNÍ JÍDELNA – VÝDEJ OBĚDŮ

07,55 - 08,40 hod.
08,40 - 13,30 hod.
08,40 - 12,00 hod.
10,00 - 12,00 hod.

ÚTERÝ
3. 9. 2019

1. třídy (2 vyučovací hodiny)
2. - 3. třídy (3 vyučovací hodiny)
4. - 9. třídy (4 vyučovací hodiny)
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ KLUB
ŠKOLNÍ JÍDELNA – VÝDEJ OBĚDŮ

07,55 - 09,35 hod.
07,55 - 10,40 hod.
07,55 - 11,35 hod.
06,15 - 16,30 hod.
11,35 - 14,00 hod.
běžný provoz

STŘEDA
4. 9. 2019

1. třídy (3 vyučovací hodiny)
2. - 9. třídy (4 vyučovací hodiny)
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ KLUB
ŠKOLNÍ JÍDELNA – VÝDEJ OBĚDŮ

07,55 - 10,40 hod.
07,55 - 11,35 hod.
běžný provoz
11,35 - 14,00 hod.
běžný provoz

ČTVRTEK
5. 9. 2019

1. – 9. třídy
ŠD, ŠK a ŠJ

výuka dle rozvrhu
běžný provoz

PÁTEK
6. 9. 2019

1. – 9. třídy
ŠD, ŠK a ŠJ

výuka dle rozvrhu
běžný provoz

VYUČOVÁNÍ A PŘESTÁVKY JSOU STANOVENY TAKTO:
1. hodina

07,55 - 08,40

08,40 - 08,50

5. hodina

11,45 - 12,30

12,30 - 12,40

2. hodina

08,50 - 09,35

09,35 - 09,55

6. hodina

12,40 - 13,25

13,25 - 13,35

3. hodina

09,55 - 10,40

10,40 - 10,50

7. hodina

13,35 - 14,20

14,20 - 14,30

4. hodina

10,50 - 11,35

11,35 - 11,45

8. hodina

14,30 - 15,15

…

ČASOVÝ ROZVRH UČIVA
1. POLOLETÍ

2. POLOLETÍ

2. 9. 2019 - 31. 1. 2020

1. 2. 2020 - 30. 6. 2020

VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

ČT 30. LEDNA 2019

ÚT 30. ČERVNA 2020

PEDAGOGICKÁ RADA
ÚT 19. LISTOPADU 2019

ČT 16. DUBNA 2020

ČT 23. LEDNA 2020

ČT 18. ČERVNA 2020

TŘÍDNÍ SCHŮZKY
datum

1. stupeň

2. stupeň

ÚT 17. ZÁŘÍ 2019

od 16:00 h.

od 16:30 h.

1. TŘÍDNÍ SCHŮZKA

ČT 21. LISTOPADU 2019

od 16:00 h.

od 16:30 h.

2. TŘÍDNÍ SCHŮZKA

ÚT 21. DUBNA 2020

od 16:00 h.

od 16:30 h.

INFORMAČNÍ SCHŮZKA

RADA RODIČŮ
Vždy před třídní schůzkou v učebně anglického jazyka od 15:00 hodin.

PRÁZDNINY A SVÁTKY

PRÁZDNINY

PODZIMNÍ
VÁNOČNÍ
POLOLETNÍ
JARNÍ
VELIKONOČNÍ
HLAVNÍ

ÚT 29. října 2019 - ST 30. října 2019
PO 23. prosince 2019 - PÁ 3. ledna 2020
vyučování začne v PO 6. ledna 2020
PÁ 31. ledna 2020
PO 3. února 2020 - PÁ 7. února 2020
ČT 9. dubna 2020, PÁ 10. dubna 2020
ST 1. července 2020 - PO 31. srpna 2020

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

STÁTNÍ A DALŠÍ SVÁTKY

1. leden

Den obnovy samostatného českého státu / Nový rok

10. duben

Velký pátek

13. duben

Velikonoční pondělí

1. květen

Svátek práce

8. květen

Den vítězství

5. červenec

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. červenec

Den upálení Mistra Jana Husa

28. září
28. října
17. listopad

Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Den boje za svobodu a demokracii

24. prosinec

Štědrý den

25. prosinec

1. svátek vánoční

26. prosinec

2. svátek vánoční

ŠATNY
Druhý školní den je žákům přidělena šatní skříňka,
kterou si žáci zabezpečí visacím zámkem.
Za obsah neuzamčené skříňky škola nenese
odpovědnost.
Všichni žáci odevzdají do pátku 6. 9. 2019 náhradní
klíček třídnímu učiteli, klíček bude uložen ve vrátnici
školy.

HRAZENÍ POMŮCEK
Na začátku školního roku 2019/2020 převezmou žáci
balíčky školních sešitů podle potvrzeného zájmu na
konci školního roku 2018/2019. Nejzazší termín
úhrady balíčků sešitů, pro ty, kteří je ještě
neuhradili, je pátek 13. 9. 2019.
Pracovní sešity: celková částka bude sdělena žákům
třídními učiteli, nejzazší termín uhrazení pracovních
sešitů je pátek 20. 9. 2019.
Příspěvek na potřeby pro výtvarnou výchovu žáků
2. stupně činí 50 Kč a na potřeby pro praktické
činnosti 10 Kč. Vyučujícímu Vv je třeba jej uhradit
do pátku 4. 10. 2019.

MIKULÁŠ VE ŠKOLE
čtvrtek 5. 12. 2019

TRADIČNÍ KARNEVAL
(pro předškoláky a žáky školy)

sobota 22. 2. 2020
od 14:00 do 17:00 hodin
ve školní jídelně

DEN PRVŇÁČKA
(pro předškoláky)

sobota 21. 3. 2020
sraz rodičů s dětmi 9:00 – 9:15 hodin
Program začíná v 9:15 hodin, konec v 11:00 hodin.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
proběhne

ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 13:00 hodin do 18:00 hodin
a v pátek 3. dubna 2020 od 13:00 hodin do 16:00 hodin

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
Veškeré informace podá výchovná poradkyně Mgr. Gabriela Baumruková.
KONZULTAČNÍ HODINY VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ (KABINET VV)
9,55 – 10,40 hod.

PONDĚLÍ:

10,50 – 11,35 hod.

ÚTERÝ:
ČTVRTEK:

8,50 – 10,40 hod.

ŠKOLNÍ AKCE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ŠVP









Plavecká výuka
Lyžařský výcvikový kurz
Exkurze
Zotavovací pobyty v průběhu celého školního roku
(dle zájmu zákonných zástupců žáků jednotlivých tříd)
Školní výlety
Kulturní a vzdělávací akce (související s výukou)
Mobilní planetárium
Návštěvy filmových a divadelních představení

O všech uvedených akcích budou zákonní zástupci žáků včas informováni.

VYBRANÉ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE





Akce vyplývající z minimálního preventivního programu
Projektové dny zaměřené například na historii, zeměpis, dějepis, ekologii,
cizí jazyky, sport, MDD, ad.
Návštěvy v knihovně Jana Drdy (1. – 8. ročník)
Dopravní výchova s výukou a praxí na dopravním hřišti (4. ročník)

DALŠÍ AKCE
Olympiády v jednotlivých předmětech, sportovní, kulturní a vzdělávací akce - účast dle
rozpisu termínové listiny školní sportovní ligy, vyhlášení soutěží a olympiád pro školní rok
2019 – 2020. Vánoční jarmark (prosinec 2019).

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ A ZIMNÍ ZOTAVOVACÍ POBYTY
LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ PRO 7. ROČNÍK
Destinace: Paganella (Itálie)
Termín: 5. 1. - 10. 1. 2020
ZIMNÍ ZOTAVOVACÍ POBYTY PRO 6., 8. a 9. ROČNÍKY
Destinace: Paganella (Itálie)
Termín: 12. 1. - 17. 1. 2020
(předpokládaný termín, upřesněno bude dle počtu přihlášených žáků)
ZIMNÍ ZOTAVOVACÍ POBYTY PRO 4. a 5. ROČNÍKY
Destinace: Zadov - hotel Zadov
Termín: 15. 12. - 20. 12. 2019

VŠESPORTOVNÍ KURZ PRO ŽÁKY 6. - 8. ROČNÍKU
7. ROČNÍK
Destinace: Lipno - hotel Racek
30. 5. - 6. 6. 2020
6. ROČNÍK (PŘÍPADNĚ 8. ROČNÍK)
Destinace: Lipno - hotel Racek
Termín: 6. 6. - 12. 6. 2020

PLAVECKÁ VÝUKA
Plavecká výuka je určena 2., 3., 4. a 5. ročníkům a probíhat bude v období
duben až červen 2020.

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Škola nabízí žákům stravování ve školní jídelně. Podrobné informace
o stravování, včetně jídelníčku, jsou zveřejněny na webových stránkách školy,
osobně je můžete získat také u vedoucí školní jídelny Bc. Marie Zachové.

ŠKOLNÍ JÍDELNA
telefon 318 401 153
Vedoucí ŠJ: Bc. Marie Zachová
PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE ŠJ
7,30 - 8,00 hod. a 11,15 - 14,00 hod.
Ke dni 1. 9. 2019 byly stanoveny tyto ceny obědů:
6 až 10 let (1. až 4. třída)

22 Kč

11 až 14 let (5. až 8. třída)

25 Kč

15 let a více (9. třída)

30 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou, kteří chodí do 4. třídy, hradí stravné jako v 5. třídě
a žáci, kteří chodí do 8. třídy, hradí stravné jako v 9. třídě.
Při přihlášení žáků 1. tříd ke stravování je žákům zapůjčen čip. Po ukončení školní
docházky na naší škole žáci čipy vrací. Při ztrátě čipu bude žákům zapůjčen nový za
poplatek: 125 Kč.
Pro úhradu stravného v hotovosti je provozní doba kanceláře první tři pracovní dny
v měsíci a poslední tři pracovní dny v měsíci od 7,30 do 15,00 hod.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družina je pro přijaté žáky 1. - 5. ročníku v provozu ráno od 6:15 hod. do 7:35
hod., odpoledne v návaznosti na rozvrh hodin až do 16:30 hod.
Nabízí pro Vaše děti v průběhu celého týdne možnost navštěvovat zájmové kroužky dle
aktuální nabídky a pestrou odpolední činnost.
V rámci volnočasových aktivit školní družiny jsou žáci v době od 13:30 hodin
do 14:30 hodin s vychovatelkami mimo školní budovu, nebo probíhá činnost dle
vzdělávacího programu školní družiny. Též probíhá činnost v zájmových kroužcích,
žádáme Vás proto, abyste své děti v této době ze ŠD nevyzvedávali.

ŠKOLNÍ KLUB
Školní klub je otevřen pro všechny přihlášené žáky od 6. do 9. třídy denně vždy
v návaznosti na rozvrh hodin jednotlivých tříd II. stupně až do 16:30 hod.
Zde mohou Vaše děti trávit svůj volný čas a využít vybavení školního klubu pro svoji
zábavu a odpočinek (např. stolní tenis, stolní fotbal, kulečník, Wii sports games, různé další
hry) nebo pro studijní účely (studovna, počítače, internet, knihovna).

PŘIHLÁŠENÍ DO ŠD A ŠK
Pro přihlášení žáka do školní družiny nebo školního klubu je nutné vyplnit přihlášku, kterou
Vám děti přinesou domů.
Zákonným zástupcem vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutné odevzdat do
středy 4. září třídnímu učiteli.
Základní podmínkou pro přijetí a setrvání ve školní družině nebo školním klubu je včasné
uhrazení příspěvku, který činí 100 Kč/měsíc.

ZPŮSOBY ÚHRADY ŠD A ŠK
1.

Jednorázově 1.000 Kč na celý školní rok.

2.

Platba 400 Kč (září - prosinec) a 600 Kč (leden - červen).

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PŘI ŠD A ŠK
Kroužky začnou pracovat od 30. září 2019.
Podmínkou zahájení činnosti kroužku je jeho naplněnost minimálně 12 žáky.
Kroužky mohou navštěvovat pouze žáci, kteří jsou přihlášeni do ŠD nebo ŠK a mají
uhrazený příspěvek.
O zahájení činnosti sportovních kroužků – volejbal budou žáci informováni vedoucími
těchto zájmových útvarů.
ZŠ pod Svatou Horou, Příbram nabízí ve spolupráci s volejbalovými oddíly VK Euro
Sitex Příbram (chlapci) a TJ Baník Příbram (dívky) volejbalové tréninky.
Termíny tréninků budou oznámeny trenéry jednotlivých družstev.
Další informace na www.volejbal-pribram.cz a www.banikpribram.cz.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
Elektronická žákovská knížka poskytuje rodičům celou řadu užitečných
informací, mj. o klasifikaci a docházce žáků, osobní rozvrh žáka či informace
o probírané látce a zadaných úkolech v jednotlivých předmětech.
Dostupná je odkazem z webových stránek školy, anebo prostřednictvím oficiální
aplikace Bakaláři (společnosti Bakaláři software s.r.o.) stažené do mobilního
telefonu z Google Play nebo App Store.

https://baka.1zs-pb.cz:447/
Přihlašovací jména a hesla jsou platná od školního roku 2018/2019. Zákonní
zástupci nově příchozích žáků a prvňáčků si mohou tyto údaje vyzvednout u
třídních učitelů.

INFOSERVIS
Pro zájemce o dění na naší škole jsme zavedli novou službu, kterou jsme nazvali
INFOSERVIS. Máte-li zájem být informováni o aktuálním dění a nepropást
důležité termíny a sdělení, přihlaste se k odběru INFORESVISU zadáním vaší emailové adresy do formuláře na webových stránkách školy.
https://1zs-pb.cz/infoservis/

DESATERO PRO PRVŇÁČKY
1.

Znám svoje jméno i příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.

2.

Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo
z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím na tkaničce udělat mašličku.

3.

Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.

4.

Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.

5.

Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.

6.

Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.

7.

Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a před i po jídle si umýt ruce.

8.

Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.

9.

Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.

10. Do aktovky si sám uložím věci a to tam, kam patří.

DESATERO PRO RODIČE
1.

Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti svého prvňáčka.

2.

Každý den ostrouhám tužky a pastelky. Dítě jich má mít v zásobě několik.

3.

Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho
přítomnosti, společně je dáváme do aktovky.

4.

Školní pomůcky koupím raději až po poradě s vyučujícím.

5.

Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly, nejlépe dvakrát
15 minut.

6.

Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se
dítě mohlo soustředit na svou práci.

7.

Příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.

8.

V klidu si povídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na
jeho dotazy.

9.

O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si
s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím
nenásilnou formou jeho rozumové vnímání.

10. Své dítě raději pohladím, pochválím za dobré úspěchy. Snažím se nezlobit se,
když se mu něco ve škole nedaří.

UŽITEČNÉ ODKAZY VE ŠKOLSTVÍ
www.msmt.cz

Oficiální stránka ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy

www.csicr.cz

Česká školní inspekce

www.ceskaskola.cz

Web určený pro základní a střední školy

www.skolaonline.cz

Vzdělávací a informační portál pro školy

www.centrumvzdelavani.com

Školní portál

www.cermat.cz

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

www.scio.cz

Instituce zabývající se vývojem a organizací
testování v rámci přijímacích zkoušek
a přípravy na ně

www.nidv.cz

Národní institut pro další vzdělávání

www.uiv.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání

www.jsns.cz

Zajímavosti ke školství

www.ucitelske-listy.cz

Učitelské listy

AZrodina.cz

Informační portál (nejen) pro rodiče

www.veskole.cz

Webový portál na podporu výuky
s interaktivními tabulemi

DĚTSKÉ SERVERY
www.alik.cz – stránka pro všechny kluky a holčičky
www.detsky-web.cz – virtuálně zábavné a výchovné centrum
www.iabc.cz – internetová podoba papírového časopisu ABC
www.ekamarad.cz – články z různých oborů od internetu až po komiksy
www.balonek.cz – internetový dětský časopis

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM
Balbínova 328, 261 01 Příbram
tel.: 318 401 151
e-mail: skola@1zs-pb.cz
https://www.1zs-pb.cz

