Jídelníček základní školy na září 2018
Po 3.9.
oběd 1

polévka dršťková z hlívy ústřičné
nudle s mákem
čaj, voda, mléko; ovocný salát

oběd 1

polévka ze sladké červené řepy se smetanou
srbské rizoto s bulgurem sypané sýrem
čaj, voda, mléko; ovoce

oběd 1

polévka čočková
přes noc pečená kotletka, zelenina, brambory
čaj, mléko, mléko

oběd 1

polévka francouzská
masové koule, rajská omáčka, těstoviny
čaj, voda, mléko; ovoce

Út 4.9.

St 5.9.

Čt 6.9.

Pá 7.9.
oběd 1

polévka květákovo-brokolicový krém
pečený losos s máslovým přelivem, brambory
voda, čaj, mléko; zeleninový salát

oběd 1

polévka z bílé tresky s kořenovou zeleninou
špagetová hnízda s boloňskou směsí a sýrem
voda, čaj, mléko

oběd 1

polévka babiččina hrstková s jarní zeleninou
křehké kuře, brambory šťouchané s máslem
voda, čaj, mléko; zeleninový salát

oběd 1
oběd 2

polévka zabijačková
dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
bramborový guláš, chléb
voda, čaj, mléko

oběd 1
oběd 2

polévka česneková se sýrem
špenát, brambory, vejce
fleky se zelím
voda, čaj, mléko; ovoce

Po 10.9.

Út 11.9.

St 12.9.

Čt 13.9.

Pá 14.9.
oběd 1
oběd 2

polévka cuketový krém
hovězí kotlíkový perkelt, kuskus
vepřové maso po Štýrsku, pečivo
voda, čaj, mléko

oběd 1
oběd 2

polévka z vaječné jíšky
čočka na kyselo, vejce, okurek, chléb
gratinovaný losos se špenátem a těstovinou
voda, čaj, mléko

oběd 1
oběd 2

polévka zeleninová s ovesnými vločkami
vranovské biftečky, šťouchané brambory
smažený květák, brambory, jogurtová tatarka
voda, čaj, mléko; zeleninový salát

oběd 1
oběd 2

polévka květáková
hovězí na kmíně, rýže
libocká krůta, šťouchané brambory
voda, čaj, mléko

Po 17.9.

Út 18.9.

St 19.9.

Čt 20.9.
oběd 1
oběd 2

polévka rychlá
dušená mrkev, kotletka, brambory
paella s kuřecím masem, zeleninou a tuňákem
voda, čaj, mléko; ovoce

oběd 1
oběd 2

polévka hovězí vývar s těstovinou
segedínský guláš, houskový knedlík
zapečené těstoviny s tvarohem, ovocný salát
voda, čaj, mléko

oběd 1
oběd 2

polévka z červené čočky a zeleniny
kuskus s krůtím masem a zeleninou
vločkové placičky se zeleninou, šť. brambory
voda, čaj, mléko

oběd 1
oběd 2

polévka šumavská bramboračka s houbami
smažené filé, brambory, jogurtová tatarka
dýňové rizoto s pohankou a kuřecím masem
voda, čaj, mléko; ovoce

oběd 1
oběd 2

polévka duo mrkvová
bagoňská kotleta, rýže
sýrový kuřecí špíz, šťouchané brambory, obloha
voda, čaj, mléko; ovoce

oběd 1
oběd 2

polévka kmínová s kapáním
Tondovo kuře, brambory s máslem
bramborové zelníky s houbami na smetaně
voda, čaj, mléko; ovoce

Pá 21.9.

Po 24.9.

Út 25.9.

St 26.9.

Čt 27.9.

Pá 28.9.

státní svátek
Změna jídelníčku vyhrazena.
Jídelníček připravila Školní jídelna Kounicova
telefonní spojení – 541 211 967

Maratón 2018
Již XVI. ročník štafetového závodu pro žáky
I. stupně připravujeme na dopoledne ve
čtvrtek 27. září 2018. Štafetového
závodu se zúčastní štafety šesti
základních škol. Start je plánován na
9:00 v parku Lužánky a jedna štafeta má
84 členů. Jeden štafetový úsek je dlouhý
přibližně 500 m. Srdečně zveme na tuto
akci rodiče žáků I. stupně.
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Slovo úvodem

Volnočasové aktivity ve školním roce 2018/2019

Nepovinné předměty

Milí žáci a žákyně, vážení rodiče,
dovolte mi vás přivítat v novém školním roce 2018/2019. Čeká nás dalších deset
měsíců usilovné, ale i radostné práce, ve které budou žáci získávat nové poznatky,
vědomosti a dovednosti, jež jim budou předávat jejich učitelé a vychovatelé. Všem
rodičům žáků, a dětem přeji nejen úspěšný start do nového školního roku, ale i jeho
hladký průběh a mnoho úspěchů. Prvňáčkům přeji, aby jim jejich prvotní nadšení pro
školu vydrželo co nejdéle, a rodičům mnoho trpělivosti s jejich ratolestmi.
Volnočasové aktivity jsme oproti loňskému roku obohatili o další nabídky.
Pro naše žáky opět připravujeme zajímavé projekty, ale nezapomínáme ani na
kvalitně připravené a zajímavé vyučovací hodiny.
Libor Zřídkaveselý
ředitel školy

Volnočasové aktivity na naší škole jsou vedeny formou kroužků. Uvedené ceny platí
pro celý školní rok. Kroužky budou zahájeny od 1. října a ukončeny do 30. května.
Název – vedoucí – věkové určení – četnost – cena za školní rok

Budou zahájeny od 17. září a ukončeny v týdnu do 14. června.
I. stupeň

Angličtina navíc – vyučující angličtiny – 1. a 2. ročník – 1 vyučovací hodina
týdně – zdarma

Dyslektická nápravná péče – Kateřina Kökeny – 2. až 4. ročník – pondělí 13:00
až 13:45 (I. skupina), úterý 13:00 až 13:45 (II. skupina) – zdarma

Logika I – Kateřina Jelínková – 3. ročník – pondělí 12:40 až 14:20 – zdarma

Logika II – Marie Pokorná – 4. ročník – pondělí 12:50 až 14.20 – zdarma

Logika III – Zuzana Sekerková – 5. ročník – pondělí 12:50 až 14:20 – zdarma

Logopedická péče – Dana Čermáková – I. stupeň – pondělí 13:00 až 13:45, a
úterý 13:00 až 13:45 – zdarma

Náboženství – Hana Švábová – 1. až 5. ročník – pondělí 15:00 až 16:00 –
zdarma

Praktická čeština – Eliška Nečasová – 4. a 5. ročník – úterý 12:40 až 14:20 –
zdarma
II. stupeň

Historie a kultura – Monika Svobodová – 6. a 7. ročník – středa (1x za 14 dní)
13:45 až 16:45 – zdarma

Logika IV – Aneta Almásyová a Markéta Klímová – 6. a 7. ročník – středa 13:45
až 15:15 – zdarma

Logika V – Libor Zřídkaveselý – 8. a 9. ročník – středa 13:45 až 15:15 – zdarma

Pěvecký sbor – Yvona Dvořáková – II. stupeň – pondělí 13:45 až 15:20 –
zdarma, určeno žákům PVP zpěv, skupina s rozšířenou hudební výchovou

Sportovní hry (děvčata – florbal + volejbal) – Miluše Nováková – II. stupeň –
úterý 13:45 až 14:45 – zdarma

Vedení školy
Ve školním roce 2018/2019 bude vedení školy pracovat v tomto složení:
Mgr. Libor Zřídkaveselý
ředitel školy
549 121 093
604 996 773
Bc. Hana Navaříková
zástupkyně ředitele pro MŠ
549 121 086
Mgr. Kamila Tachovská
zástupkyně ředitele pro I. stupeň
549 121 092
Mgr. Radka Machátová
zástupkyně ředitele pro II. stupeň
549 121 094
Alena Bodečková
vedoucí vychovatelka ŠD
549 121 095
Úřední hodiny budou zveřejněny v říjnovém čísle Školního zpravodaje, na www
stránkách školy a na nástěnce u vchodu do školy.

Mateřská škola ve školním roce 2018/2019
Provoz obou mateřských škol je 6:45 až 16:30 hodin. Rodiče budou platit
měsíčně úplatu 500,– Kč. Osvobozeni od placení jsou rodiče dětí, které
nastupují následující rok do 1. třídy ZŠ (pouze však 12 kalendářních
měsíců). Platba je možná složenkou do 15. dne v měsíci, v hotovosti na
sekretariátu ZŠ nebo bezhotovostní platbou. Další informace na třídních
schůzkách.

Kroužky
















Školní družina ve školním roce 2018/2019
Provoz školní družiny je každý den od 6:30 do 17:00. Školné ve ŠD bude
činit 150,– Kč za měsíc. Platit lze za měsíc 9. – 12. = 600,– Kč a následně
1. – 6. = 900,– Kč. Platbu lze provést složenkou (lze ji získat u příslušné
vychovatelky) nebo v hotovosti na sekretariátu školy od 7:30 do 15:30.
Rozdělení jednotlivých oddělení:
třídy
umístění
Alena Bodečková
IV.B + V.AB
A – I. poschodí (IV.B)
Irena Rousová
III.AC
A – III. poschodí (III.C)
Ivana Rybičková Rubešová I.B + ½ II.A
A – III. poschodí (V.A)
Mgr. Ivana Juklová
I.A + ½ II.A
A – III. poschodí (I.A)
Klára Vajdáková
I.C + ½ II.B
A – I. poschodí (ŠD)
Bc. Irena Haladová
III.B + ½ IV.C
A – I. poschodí (IV.C)
Bc. Ilona Kučmová
II.C + ½ II.B
A – III. poschodí (II.C)
Monika Staňková
IV.B + ½ IV.C
A – III. poschodí (IV.A)

Volný provoz v počítačové učebně
Od září (od 10. září) bude opět otevřena učebna výpočetní techniky žákům školy
mimo jejich pravidelné vyučovací hodiny.
Časové rozložení:
Pondělí
13:50 – 14:30
Úterý
–
Středa
13:50 – 14:30
Čtvrtek
13:50 – 14:30
Pátek
–












Atletika I – Ladislav Majer – 1. až 3. třída – pondělí, středa, pátek 14:00 až
15:00 – cena 1 000,– Kč za školní rok
Atletika II – Ladislav Majer – 4. až 9. třída – pondělí, středa, pátek 15:00 až
16:30 – cena 1 000,– Kč za školní rok
Badminton – Martin Bradna – od 4. ročníku výše – čtvrtek 14:00 až 15:00 –
cena 1 000,– Kč za školní rok
Deskové hry – Ivana Rybičková – I. i II. stupeň – úterý 16:00 až 17:00 – zdarma
Deskové hry – Ivana Juklová – I. i II. stupeň – pondělí 16:00 až 17:00 – zdarma
Dramatický kroužek – Ivana Rybičková – I. stupeň – pondělí 16:00 až 17:00 –
cena 1 000,– Kč za školní rok
Flétna – Alena Bodečková – I. stupeň – dle individuální domluvy – cena 1 000,–
Kč za školní rok
Francouzština – Jitka Kopečná – 4. a 5. ročník – čtvrtek 13:40 až 14:25 – cena
1 000,– Kč za školní rok
Hra na flétnu – Dana Čermáková – I. stupeň – dle individuální domluvy – cena
bude upřesněna
Hra na kytaru – Jiří Rybička – dle individuální domluvy – cena 60,– Kč za
hodinu
Keramika – Petra Tesařová – I. stupeň – úterý 12:45 až 13:45 – cena 1 000,– Kč
za školní rok
Lego – I. stupeň – pondělí 14:00 až 15:00 – cena 2 150,– Kč za pololetí – není
organizován školou
Malá liga I – Leona Pešková – 2. až 3. ročník – středa 13:40 až 14:25 – cena
1 000,– Kč za školní rok
Malá liga II – Zuzana Sekerková – 4. až 5. ročník – úterý 12:50 až 13:35 – cena
1 000,– Kč za školní rok
Orientační běh – Libor Zřídkaveselý – I. stupeň – čtvrtek 14:00 – 15:00 – cena
1 000,– Kč za školní rok
Pěvecký kroužek – Marie Pokorná – I. stupeň – středa 13:00 až 13:45 – cena
1 000,– Kč za školní rok
Šachy – Irena Haladová – I. stupeň – úterý 15:00 až 16:30 – cena 1 000,– Kč za
školní rok
Taneční – TK Niké – Kateřina Jelínková – I. stupeň – pondělí až čtvrtek (dle
pokročilosti) – více informací u paní učitelky Jelínkové (Facebook TK Niké Brno)
Tenis – Jiří Marvan – I. a II. stupeň – úterý 14:30 až 15:30, 15:30 až 16:30 –
cena 1 000,– Kč za školní rok
Velký balón zdravě, hravě – Eva Brtníková – I. stupeň – pondělí 13:00 až 13:45
– cena 1 000,– Kč za školní rok
Věda nás baví – středa 15:00 až 16:00 – cenu určuje organizátor – není
organizován školou
Výtvarníček I a II – Eva Brtníková – I. stupeň – úterý 13:00 až 14:30 – cena
1 000,– Kč za školní rok
Výtvarné tvoření – Kateřina Kökeny – I. stupeň – čtvrtek 13:15 až 14:00 – cena
1 000,– Kč za školní rok
Zvídálek (turistický kroužek) – Eva Brtníková – I. stupeň – pátek (1 x měsíčně)
13:15 až 16:00 – cena 1 000,– Kč za školní rok

Přípravné kurzy – Cambridge exams





Přípravný kurz – STARTERS – Adéla Ondrušková – 3. ročník – středa 13:30 až
14:30 – cena 1 000,– Kč za školní rok
Přípravný kurz – MOVERS – Marie Pokorná – 4. ročník – úterý 13:00 až 13:45 –
cena 1 000,– Kč za školní rok
Přípravný kurz – YLE-FLYERS – Eliška Nečasová – 5. ročník – čtvrtek 13:00 až
13:45 – cena 1 000,– Kč za školní rok
Přípravný kurz – PET/KET – Sabina Weisová – II. stupeň – úterý/středa/čtvrtek
13:45 až 14:30 – cena 1 000,– Kč za školní rok

Třídy, třídní učitelé a jejich rozmístění ve škole
Mateřská škola – Kotlářská 11
Zvídálci

Jana Formánková + Jana Koutská

Mateřská škola – Kotlářská 4
Motýlci
Koťata
Sluníčka

Helena Modlitbová + Markéta Vlachová
Bc. Hana Navaříková + Mgr. Markéta Michalíková
Bc. Gabriela Komárková + Ilona Valentová

Základní škola
I. stupeň
I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
II.C
III.A
III.B
III.C
IV.A
IV.B
IV.C
V.A
V.B
II. stupeň
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B

Mgr. Bronislava Rozbořilová
Mgr. Kateřina Jelínková
Mgr. Kateřina Kökeny
Mgr. Hana Švábová
Mgr. Pavla Vaňková
Mgr. Jarmila Voščinárová
Mgr. Dana Čermáková
Mgr. Adéla Ondrušková
Mgr. Eva Brtníková
Mgr. Leona Pešková
Mgr. Marie Pokorná
Mgr. Eliška Nečasová
Mgr. Jiří Rybička
Mgr. Zuzana Sekerková

A – III. poschodí
B – III. poschodí
B – III. poschodí
A – II. poschodí
A – II. poschodí
A – III. poschodí
A – II. poschodí
A – II. poschodí
A – III. poschodí
A – III. poschodí
A – I. poschodí
A – I. poschodí
A – III. poschodí
B – III. poschodí

Mgr. Katrin Zavřelová
Mgr. Jiří Marvan
Mgr. Markéta Klímová
Mgr. Aneta Almásyová
Mgr. Yvona Dvořáková
Mgr. Michaela Mašková
Mgr. Martin Bradna
PhDr. Monika Svobodová

C – II. poschodí
C – II. poschodí
C – III. poschodí
C – III. poschodí
C – III. poschodí
C – III. poschodí
C – II. poschodí
C – III. poschodí

Školní poradenské centrum

Organizace školního roku 2018/2019

Poskytování poradenských služeb na naší škole koordinuje tzv. Školní
poradenský tým. Tento tým specialistů na naší škole funguje od roku 2005.
Pravidelně se schází jednou za 14 dní. Výhodou školního poradenského týmu je,
že umožňuje poskytnutí pomoci okamžitě a přímo na místě. Všichni členové
týmu jsou odborníci, využívají znalosti prostředí a atmosféry školy, jsou blízcí a
dosažitelní nejen pro děti, ale i pro rodiče a učitele. Poskytování poradenskopsychologických služeb školou je bezplatné.
Školní poradenský tým tvoří:

školní psycholog: Mgr. Adéla Woznicová (adela.woznicova@kotlarska.cz)
konzultační hodiny: bude upřesněno na www stránkách

výchovná poradkyně pro I.stupeň: Mgr. Kamila Tachovská
(kamila.tachovska@kotlarska.cz)
konzultační hodiny: čtvrtek 14:00 – 15:00 h

výchovná a kariérová poradkyně pro II.stupeň: Mgr. Miluše Nováková
(miluse.novakova@kotlarska.cz)
konzultační hodiny: pondělí 15:00 – 15:45 a úterý 10:00 – 12:00

metodik prevence rizikového chování: Mgr. Zuzana Sekerková
(zuzana.sekerkova@kotlarska.cz); konz. hodiny: středa 12:40 – 13:40 h

speciální pedagog: PhDr. Monika Svobodová
(monika.svobodova@kotlarska.cz); konz. hodiny: úterý 13:45 – 14:30 h

logopedka: Mgr. Dana Čermáková (dana.cermakova@kotlarska.cz)
konzultační hodiny: čtvrtek 13:00 – 14:00 h
Případné konzultace doporučujeme předem telefonicky nebo mailově
domluvit. Je možné sjednat si i oboustranně vyhovující termín mimo
konzultační hodiny.
Úkoly školního poradenského centra:

práce s kolektivem třídy – cílem je pozitivně ovlivnit vztahy mezi dětmi,
prohloubit jejich komunikační dovednosti a schopnost spolupráce, posílit
třídní kolektiv

prevence výskytu rizikového chování jako je např. šikana, zneužívání
návykových látek

poskytování individuálních porad. konzultací dětem, jejich rodičům a
učitelům - prospěchové, výchovné či jiné potíže, krizová intervence

péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami – zaměřujeme se
především na děti se speciálními poruchami učení a chování, žáky ze
sociokulturně znevýhodněného prostředí, nadané děti

zajištění profesního poradenství - volba stř. školy a budoucího povolání

náprava specifických poruch učení ve speciální skupině pod vedením
speciální pedagožky

náprava vad řeči ve speciální skupině pod vedením logopedky

poskytování odborných informací, doporučení či zprostředkování
kontaktu na jiné odborné pracoviště
Adéla Woznicová

Začátek školního roku ................................................................... 3. září 2018 (pondělí)
Konec I. pololetí .......................................................................... 31. ledna 2019 (čtvrtek)
Začátek II. pololetí ......................................................................4. února 2019 (pondělí)
Konec II. pololetí ...................................................................... 28. června 2019 (pátek)
Data vysvědčení: 31. ledna 2019
28. června 2019
Prázdniny
Podzimní ............................................................. 29. a 30. října 2018 (pondělí, úterý)
Vánoční ...................................... 22. prosince 2018 (sobota) až 6. ledna 2019 (neděle)
(vyučování začne 7. ledna 2019 – pondělí)
Pololetní .................................................................................... 1. února 2019 (pátek)
Jarní ............................................................... 11. – 17. února 2019 (pondělí – neděle)
Velikonoční ............................................................................ 18. dubna 2019 (čtvrtek)
Hlavní prázdniny ..................................................... začínají 29. června 2019 (sobota)
končí 1. září 2019 (neděle)
Termíny třídních schůzek a hovorových hodin
Pondělí
3. září 2018
Třídní schůzky MŠ
Pondělí
10. září 2018
Třídní schůzky 1. a 6. ročníků
Pondělí
8. října 2018
Třídní schůzky, hovorové hodiny
Pondělí
12. listopadu 2018
Hovorové hodiny
Pondělí
7. ledna 2019
Třídní schůzky, hovorové hodiny
Pondělí
8. dubna 2019
Třídní schůzky, hovorové hodiny
Pondělí
27. května 2019
Třídní schůzky budoucích 1. ročníků
Pondělí
3. června 2019
Třídní schůzky, hovorové hodiny
Začátky třídních schůzek nebo hovorových hodin jsou zpravidla v 17:00.
Individuální konzultace rodičů jsou možné po vzájemné domluvě kdykoliv.
Den otevřených dveří na škole
Čtvrtek
20. prosince 2018
Ukázky výuky, tříd, akcí školy
Čtvrtek
7. března 2019
Ukázky výuky, tříd, akcí školy
Významné akce školy
Středa
27. září 2018
Maratón 2018
říjen 2018
Veselé odpoledne s rodiči v MŠ
10. až 14. prosince
Vánoční dílny v MŠ
Úterý
11. prosince 2018
Vánoční koncert
Čtvrtek
20. prosince 2018
Den světel
Středa
30. ledna 2019
Zimní den sportu
Čtvrtek
7. března 2019
Školákem nanečisto
Čtvrtek
25. dubna 2019
Den Země
6. až 10. května 2019
Oslavy svátku matek v MŠ
Čtvrtek
23. května 2019
Loučení s předškoláky
Středa
18. června 2019
Rozloučení s žáky 9. ročníků
Úterý
25. června 2019
Zahradní slavnost
Čtvrtek
27. června 2019
Letní den sportu
Srovnávací písemné práce
9. ročník
4. až 6. února 2019 (pondělí až středa)
5. a 9. ročníky
25. až 28. března 2019 (pondělí až čtvrtek)
6., 7. a 8. ročníky
3. až 6. června 2019 (pondělí až čtvrtek)

Školní knihovna + studovna
Knihovna se studovnou I. stupně bude v letošním školním roce žákům
k dispozici každý den od 13:00 do 14:00. V této době si žáci přichází půjčit knihu
nebo si mohou přečíst svůj oblíbený časopis, sednout si k počítači, či si se svými
kamarády zahrát nějakou společenskou hru. V případě většího zájmu ze strany
žáků budeme schopni přizpůsobit dobu otevření jejich potřebám.
Otevírací doba:
Půjčovní doba:
Pondělí
13:00 – 14:00
Úterý
13:00 – 14:00
Středa
13:00 – 14:00
Čtvrtek
13:00 – 14:00
13:00 – 14:00
Pátek
13:00 – 14:00

Podrobnější informace pak naleznete na www stránkách.

Zahájení školního roku
Výuka 3. září bude probíhat v 1. a 2. vyučovací hodině (1. třídy 1 vyučovací
hodina). V úterý 4. září bude výuka v 1. třídách 2 vyučovací hodiny, v ostatních
třídách I. stupně budou mít 4 vyučovací hodiny a žáci II. stupně 5 vyučovacích
hodin. Ve středu 5. září bude výuka v 1. třídách 3 vyučovací hodiny, ostatní třídy
I. stupně budou mít 4 vyučovací hodiny a žáci II. stupně 5 vyučovacích hodin.
Třídní učitelé budou ve svých třídách. Od čtvrtka 6. září bude výuka probíhat
podle stálého rozvrhu.

