Informace pro třídní důvěrníky SRPŠ
5. listopadu 2019
16:30 – rada sdružení – učebna č. 133
17:00 – rada rodičů školy – sborovna
18:00 – rady rodičů tříd – kmenové učebny

Organizačně-provozní informace
1. 21 tříd, celkový počet žáků 495 (úbytek 3 žáků).
2. Noví zaměstnanci:

Alica Čechová
Mgr. Kateřina Hálková
Mgr. Eva Pojíšková
Pavla Pospíšilová

– asistent pedagoga,
– učitelka I. stupně,
– učitelka II. stupně,
– asistent pedagoga.

3. Ceny stravného od 1. 9. 2019:
 žáci 1.-4. třída (7-10 roků) ZŠ … 24,- Kč,
 žáci 5.-9. třída (11-14 roků) ZŠ … 26,- Kč,
 žáci ZŠ nad 15 let … 27,- Kč,
 zaměstnanci školy … 27,- Kč,
 cizí strávníci
… 62,- Kč.
 Hrazení stravného je formou doplatkového systému (strhává se zpětně).
 Provozní doba školní kuchyně je 6:00 – 14:30 hodin, výdejní doba školní jídelny je
11: 30 –14:00 hodin.
 Odhlašování stravy na následující pracovní den (dny) do 13:00 hodin, pouze
v Po lze do 8:00 hodin odhlásit pondělní stravu.
 Žáci mají zakázáno obědvat o malé přestávce mezi vyučovacími hodinami.
 Žáci se stravují ve ŠJ bez přítomnosti rodičů.
4. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním:
 I. stupeň ZŠ – nemá,
 II. stupeň ZŠ (8. a 9. ročník) v pondělí po 6. vyučovací hodině (13:30 –14:00);
žáci, kteří budou odcházet ze školy, donesli žádost od rodičů na uvolnění po dobu
polední pauzy, návrat do školy v 13.55. Ostatní žáci zůstávají v určených třídách
(PC, ŠWIC).
5. Správa sportovního areálu a tělocvičen
 Od 1. 11. 2019 jsou hřiště pro veřejnost uzavřena.
6. Národní testování  9. ročník
 V termínu 11. a 12. 11. 2019 proběhne testování žáků 9. ročníku z M, ČJ, OSP,
AJ.
7. Časový harmonogram absolventských prací:
 do 29. 11. 2019 žáci předloží vedoucímu práce konspekt,
 do 17. 1. 2020 odevzdání práce v tištěné podobě TU a v elektronické verzi
na sekretariát školy,
 prezentace práce před třídou, hodnocení práce komisí koncem května 2020.
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8. Road Show
 V termínu 13. 11. 2019 (9:00, 10:00 a 11:00 hodin) proběhne ve školní
tělocvičně Road Show pro žáky 7. až 9. ročníku; akci připraví studenti a učitelé
odborného výcviku Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy
a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč.
9. Projektové dny
 „Den jazyků“ s tématem cizích jazyků – 26. a 27. 9. 2019 (v rámci kterého byly
schodiště opatřeny polepy s cizojazyčnými výrazy)
 „Ta naše etika česká“ s tématem etické výchovy – 15. 11. 2019
 „Peníze kolem nás“ s tématem finanční gramotnosti – 6. 3. 2020
 „Den Země“ s tématem ekologické výchovy – 26. 4. 2020
 „Ochrana člověka“ s tématem chování člověka při vzniku mimořádných situací
a při vyhlášení krizového stavu – 24. a 25. 6. 2020
10. Lampiónový průvod
 Dne 17. 11. 2019 si město Třebíč připomene 30. výročí sametové revoluce akcí
„Sametová třicítka“ na Karlově náměstí v Třebíči, kulturní program na Karlově
náměstí bude začínat v 18 hodin.
 Je možné se k této akci připojit a vypravit od školy lampiónový průvod (záleží
na domluvě třídního učitele, žáků a rodičů), který by došel na 18. hodinu
na náměstí.
11. Mezinárodní setkání Erasmus+
 V termínu 25. – 29. 11. navštíví naši školu žáci a učitelé z partnerských škol
(Lotyšsko, Chorvatsko, Slovensko) v rámci projektu „Vodní ekosystémy
v Evropě“.
 Účastníci setkání navštíví PVE Dalešice, Úpravnu vody Štítary, Povodí Moravy
a budou provádět měření kvality vody ve vodních zdrojích v katastru obce Třebíč.
12. Vánoční akce
 Vánoční dílničky ŠD budou organizovány v termínu 12. 12. 2019 (15:00 – 17:00
hodin) a jsou určeny pro rodiče s dětmi.
 V termínu 16. 12. 2019 (8:30, 10:30 hodin) půjdou žáci 1. až 5. ročníku
na filmové představení (vstupné v rozmezí 50 – 100 Kč).
 V termínu 20. 12. 2019 se žáci 6. až 9. ročníku zúčastní diskotéky.
13. LVK
 LVK žáků 7. ročníku ZŠ se uskuteční ve dvou turnusech v Penzionu Roudenka
(Krkonoše).
 První turnus – třídy 7. A (19 žáků) a 7. C (17 žáků) v termínu 8. – 14. 2. 2020.
 Druhý turnus – třídy 7. B (24 žáků) + výběr žáků z 8. A, 8. B a 9. A (13 žáků)
v termínu 22. – 28. 2. 2020.
 60 žáků 7. ročníku bude čerpat příspěvek 400,- Kč na osobu z prostředků SRPŠ.
 Organizační zabezpečení – Mgr. J. Juříček (vedoucí LVK), Mgr. S. Doležalová
(vedoucí družstva), Mgr. F. Pažourek (vedoucí družstva) a Mgr. F. Hudek
(zdravotník).
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14. Jarní prázdniny
 Jarní prázdniny proběhnou v termínu 9. - 15. 3. 2020.
15. Přijímací zkoušky na SŠ
 Termín přijímacích zkoušek na SŠ pro obory s maturitní zkouškou (bez talentové
zkoušky) 12. – 28. 4. 2020; do oborů vzdělávání bez maturitní zkoušky a bez
talentové zkoušky 22. – 30. 4. 2019 (do konce ledna 2020 žáci převezmou
formuláře přihlášek, v 1. kole se odevzdávají nejvýše 2 přihlášky, tj. nejvýše
na 2 obory, poslední den pro odevzdání přihlášky přímo řediteli SŠ je 1. 3. 2020
pro první kolo přijímacího řízení, přihlášku lze zaslat i poštou, rozhoduje termín
doručení, nikoli podání) a u oborů s talentovou zkouškou doručení přihlášek
na příslušnou SŠ nejpozději do 30. 11. 2019, 2. – 15. 1. 2020 pro 1. kolo
přijímací řízení – obory s talentovou zkouškou a gymnázia se sportovní
přípravou 2. 1. – 15. 2. 2020 – koordinuje Mgr. Fr. Hudek.
16. Příprava školní akademie a almanachu školy k 35. výročí činnosti
 Školní akademie pod názvem „Stroj času“ proběhne 5. 5. 2020, bude vydán
Almanach školy 2015-20.
17. Vyřazení absolventů
 Vyřazování absolventů se uskuteční v termínu čtvrtek 25. 6. 2020 (17:00 hodin)
v Národním domě Třebíč (předpoklad vyhlášení volna pro žáky na termín 29.
a 30. 6. 2020).
18. Mimoškolní akce
 Exkurze a další mimoškolní akce jsou postaveny na principu zájmu žáků. Výběr
žáků má v kompetenci učitel, který akci organizuje.
 1. až 8. ročník – školní výlety v rozsahu 1–2 dny, 9. ročník v rozsahu 1–3 dny.
19. Zapojení do projektů ve školním roce 2019/2020
 Druhým rokem bude pokračovat projekt OPVVV Šablony II s názvem „Podpora
inkluzivního vzdělávání žáků na ZŠ Kpt. Jaroše Třebíč II“ zaměřený
na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích žáků
v ZŠ, ŠD/ŠK i vzdělávání pedagogického sboru (školní speciální pedagog, klub
komunikace v cizím jazyce pro žáky ZŠ, badatelský klub žáků II. stupně, využití
mobilních prostředků ICT ve vzdělávání ŠD a doučování žáků) v kontextu
společného vzdělávání.
 Od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 budeme realizovat nový mezinárodní projekt
„Water ecosystems in Europe“ v rámci programu Erasmus+, na který jsme
získali dotaci ve výši 37 483 EUR (přibližně 970 000 Kč).
Projekt „Vodní ekosystém v Evropě“ je zaměřený na přírodovědný výzkum,
na výměnu zkušeností a vzájemné učení v oblasti přírodovědných pozorování,
měření i souvisejících aktivit. Žáci a učitelé z partnerských škol z Lotyšska,
Chorvatska a Slovenska budou v rámci společného výzkumu provádět obdobný
hydrologický průzkum zvolené přírodní vodní nádrže. Předmětem bádání bude
nejen sledování kvality vody, ale i výskyt živočichů a vegetace v nádrži
a jejím okolí.
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 V průběhu školního roku bude probíhat projekt „GLOBE škola“ a v květnu
2020 se uskuteční 21. ročník „Dyslektické olympiády“.
20. Poplatky ve školní družině a klubu
 Platí se ve dvou splátkách – za období září až prosinec a za období leden
až červen (dva různé účetní roky):
Školní družina - první splátka 600 Kč (4 měsíce x 150 Kč) k 15. 9.
- druhá splátka 900 Kč (6 měsíců x 150 Kč) k 15. 1.
Školní klub - první splátka 200 Kč (4 měsíce x 50 Kč) k 15. 9.
- druhá splátka 300 Kč (6 měsíců x 50 Kč) k 15. 1.
Poznámka: Školním klubem se rozumí navštěvování zájmového kroužku.
Navštěvování dvou a více kroužků nemění výši splátek (Př.: Dítě navštěvuje
jeden kroužek, první splátka ve výši 200 Kč a druhá 300 Kč; Př.: Dítě
navštěvuje dva kroužky první splátka stále ve výši 200 Kč a druhá 300 Kč).
V případě sourozenců se platby provádějí jednotlivě, tj. za každé dítě zvlášť.
Při nezaplacení splátky ve stanoveném termínu bude ředitel školy rozhodovat
o vyloučení žáka ze školní družiny nebo školního klubu.
21. Sběrové soutěže
 Škola pokračuje v soutěži ve sběru odpadů organizované firmou ESKO-T s.r.o.
– „Soutěžíme s Třídílkem“.
 V průběhu minulého školního roku se podařilo nashromáždit celkem 25,88 t
starého papíru, 203 kg PET lahví a několik desítek kilogramů suchých baterií.
 Vyhodnocení tříd i jednotlivců proběhlo během měsíce září 2019; tři
nejúspěšnější třídní kolektivy dle celkového množství nasbíraného papíru
obdržely finanční odměnu v rozmezí 500 – 800 Kč a nejlepší jednotlivci
ze všech tříd byli odměněni věcnou cenou.
 V tomto školním roce se uskutečnily dva svozy starého papíru v termínu 23.
a 25. 10. (celkem 8,8 t) a další svozy proběhnou pravděpodobně v lednu
a květnu 2020; papír mohou nosit žáci a rodiče průběžně po celý rok a skladovat
v označených šatnách.
PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ SE PODÍLEJÍ NA SBĚROVÝCH
AKCÍCH.

22. Finanční prostředky SRPŠ a jejich použití
 Poděkování všem rodičům za poskytnutí příspěvku (příspěvky ve výši 300,Kč/žáka) na školní rok 2019/2020.
 Ve školním roce 2018/2019 činil příjem SRPŠ 112.428,- Kč (z toho 96.900,Kč tvořily příspěvky rodičů a 15.528,- Kč sběr starého papíru) a výdaje
131.167,48 Kč; ke dni 5. 11. 2019 činí hotovost v pokladně 10.994,- Kč a stav
účtu je (ke dni 22. 10. 2019) 5.517,95 Kč.
 Návrh na použití finančních prostředků z vybraných příspěvků ve školním roce
2019/2020 byl projednán radou spolku 5. 11. 2019 (viz níže).
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23. Členská schůze SRPŠ 5. 11. 2019
 Žádáme rodiče, aby se (v případě členství) podepsali do prezenční listiny
členské schůze spolku SRPŠ. Prezenční listiny jsou k dispozici u třídních
učitelů.
Mgr. Karel Dolák, ředitel školy

Návrh na použití prostředků SRPŠ
ve školním roce 2019/2020
POŽADAVEK
Kurzy a pobyty

PODÍL SRPŠ
25 000,00 Kč
- Kč
- Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč

LVVZ
Ozdravné pobyty
Projekty
"Dyslektická olympiáda" (občerstvení, výtvarný materiál atd.)
"Globe škola" (pořízení měřící techniky a materiálu, vstupné, jízdné atd.)
,,Vodní ekosystémy v Evropě“ (občerstvení, upomínkové předměty, výtvarný
a technický materiál, vstupné atd.)
Různé
Odměny třídním kolektivům
Oslavy 35. výročí činnosti školy (Almanach, upomínkové předměty a materiál
pro propagaci školy)
Kopírovací papír a tonery
Keramická hlína a glazury
Materiál pro pěstitelské činnosti, udržování fondu zeleně a výzdobu školy
Dovybavení školní družiny (stavebnice, hry, sportovní pomůcky, materiál atd.)
Stavebnice a materiál pro pracovní činnosti
Sportovní náčiní a zařízení
Celkem
Předpokládaná suma vybraných příspěvků
Požadavek
Rozdíl

15 000,00 Kč
- Kč
8 000,00 Kč
25 000,00 Kč
15 000,00 Kč
5 000,00 Kč
2 500,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
- Kč
121 500,00 Kč

-

98 100,00 Kč
121 500,00 Kč
23 400,00 Kč

Krytí rozdílu
Sběr starého papíru
Zůstatek finančních prostředků (účet + pokladna)
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min 15 000,00 Kč
16 511,95 Kč

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Začátek školního roku:
Státní svátek ČR:
Státní svátek ČR:
Podzimní prázdniny:
Státní svátek ČR:
Vánoční prázdniny:
Vyučování začne:
První pololetí končí:
Pololetní prázdniny:
Jarní prázdniny:
Velikonoční prázdniny:
Státní svátek ČR:
Státní svátek ČR:
Školní rok končí:

2. září 2019
28. září 2019
28. října 2019
29. a 30. října 2019
17. listopadu 2019
23. prosince 2019 - 3. ledna 2020
6. ledna 2020
30. ledna 2020
31. ledna 2020
9. března - 15. března 2020
9. dubna 2020
1. května 2020
8. května 2020
30. června 2020
PEDAGOGICKÉ RADY
5. listopadu 2019
28. ledna 2020
7. dubna 2020
23. června 2020
PROVOZNÍ PORADY
{termíny budou upřesněny}
TERMÍNY SRPŠ A KONZULTAČNÍCH DNŮ

1. SRPŠ:
2. KD:
3. KD:
4. SRPŠ:

5. listopadu 2019
14. ledna 2020
7. dubna 2020
26. května 2020
VOLNÉ DNY PRO ŽÁKY ŠKOLY
29. a 30. 6. 2019
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18:00 hodin
16:00-18:00 hodin
16:00-18:00 hodin
18:00 hodin

