Základní škola pod Svatou Horou, Příbram

ŠKOLÁČEK
Školní rok 2012 – 2013

Vážení rodiče, žákyně a žáci,
vítejte ve školním roce 2012 – 2013 !!!
Pro nás všechny skončilo období prázdnin, kdy jsme získali nové poznatky cestováním,
poznali nové kamarády, přátele a hlavně jsme si odpočinuli.
Po dvou měsících odpočinku si všichni musíme připomenout známé lidové rčení, že
„zahálka není štěstím, když je jediným naším zaměstnáním a že lenost k nám přichází
nejdříve jako cizinec, potom jako host a nakonec se stává naším pánem“.
Přeji Vám proto všem na prahu nového školního roku hodně chuti do práce a také
hodně radosti z dosažených výsledků.
V průběhu dvou měsíců prázdnin opět došlo k vylepšení prostředí naší školy. Došlo
k výměně vchodových dveří, byla instalována plastová okna v pavilonu druhého stupně,
nově jsou obloženy tělocvičny školy. V některých třídách se nově malovalo, v dalších
učebnách a ostatních prostorách školy byly malby opraveny.
Pokračujeme společně v šestém školním roce, ve kterém se učíte podle školního
vzdělávacího programu naší školy. Školní vzdělávací program podpořil start žádoucích
změn ve výuce tak, že množství poznatků, které si ze školy odnášíte, je vyváženo i Vaší
schopností tyto znalosti uplatnit, osvojené vědomosti prakticky využívat a rozvíjet tak
potřebné dovednosti.
Chtěl bych Vám žákům popřát, aby právě začínající školní rok byl pro Vás rokem
úspěchů, radostí a poznání. Učitelům a ostatním zaměstnancům přeji, aby to byl rok
pohody, pracovní jistoty a optimismu.
Mgr. Roman Behún v.r.
ředitel školy

Důležitá telefonní čísla:
318 40 11 51
sekretariát
602 15 42 92
sekretariát
318 40 11 54
ředitel školy – Mgr. Roman Behún
318 40 11 52
zástupce ředitele školy – Mgr. Jaroslav Umlauf
318 40 11 66
zástupce ředitele školy – Mgr. Jiří Hrbek
318 40 11 55
školní družina
318 40 11 53
školní jídelna
318 40 11 50
FAX
Telefonní čísla a e-maily všech učitelů najdete na www stránkách školy.

internetová adresa:

www.1zs-pb.cz, e-mail: 1zs@pbm.czn.cz,

skola@1zs-pb.cz

ORGANIZACE ŠK. ROKU 2012 - 2013
Škola je otevřena od 7,35 hodin – vyučování se řídí
rozvrhem hodin pro každou třídu a začíná v 7,55 hod.
V době vyučování je škola uzamčena. Při návštěvě
školy zvoňte na kancelář školy nebo školní družinu.

Prázdniny:
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Jednodenní pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny

čtvrtek 25. října – pátek 26. října 2012
sobota 22. prosince 2012 – středa 2. ledna 2013
vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013
pátek 1. února 2013
11. března – 17. března 2013
čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013
sobota 29. června – neděle 1. září 2013

Státní svátky České republiky:
1. leden
Den obnovy samostatného českého státu
8. květen
Den vítězství
5. červenec
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec
Den upálení Mistra Jana Husa
28. září
Den české státnosti
28. říjen
Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad
Den boje za svobodu a demokracii
Ostatní svátky:
1. leden
1. duben
1. květen
24. prosinec
25. prosinec
26. prosinec

Nový rok
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční

Vyučování v týdnu od 3. do 7. září 2012:
Po
Út
St
Čt
Pá

3.9. - slavnostní zahájení školního roku 2012 - 2013 – 1. vyučovací hodina
4.9. - 1. třídy – 2 vyuč. hodiny, 2. – 3. třídy – 3 vyuč. hodiny, 4. – 9. třídy – 4 vyuč. hodiny
5.9. - 1. třídy – 3 vyuč.hodiny, 2. – 9. třídy – 4 vyuč.hod bez 0. hod a odpoledního vyučování
6.9. - 1. třídy – 3 vyuč.hodiny, 2. – 9. třídy – dle rozvrhu bez 0. hod. a odpoledního vyučování
7.9. - 1. třídy – 4 vyuč.hodiny, 2. – 9. třídy – dle rozvrhu bez 0. hod. a odpoledního vyučování

Od 3. září bude v provozu školní družina a školní klub

Vyučování a přestávky jsou stanoveny takto:

1.hodina

7:55 – 8:40

5.hodina

11:45 – 12:30

2.hodina

8:50 – 9:35

6.hodina

12:40 – 13:25

3.hodina

9:55 – 10:40

7.hodina

13:35 – 14:20

4.hodina

10:50 – 11:35

8.hodina

14:30 – 15:15

Velká přestávka – žáci mají možnost koupit si ve školním bufetu svačinu nebo teplé nápoje
v automatech, popř. využít akci „Školní mléko“ (dotované), pokud bude pokračovat.

Časový rozvrh učiva:
1.čtvrtletí
2.čtvrtletí
3.čtvrtletí
4.čtvrtletí

3. 9. – 15. 11.2012
16. 11. – 31. 1.2013
4. 2. – 12. 4.2013
15. 4. – 28. 6.2013

pedagogická rada
pedagogická rada
pedagogická rada
pedagogická rada

čt
čt
út
čt

15. listopadu 2012
24. ledna 2013
16. dubna 2013
20. června 2013

Vydávání vysvědčení:
1.pololetí:

čtvrtek 31. ledna 2012

2.pololetí: pátek 28. června 2013

Třídní schůzky:
Informační
1. třídní schůzka
2. třídní schůzka

čtvrtek
úterý
čtvrtek

20. září 2012
20. listopadu 2012
18. dubna 2013

začátek tř. schůzek vždy:
1. stupeň
15.30 hodin
2. stupeň
16,00 hodin

Rada rodičů: vždy před třídní schůzkou v učebně anglického jazyka ve 14,45 hod.
DEN PRVŇÁČKA - pro předškoláky – SO 1. 12. 2012 9 – 12 hod.
KARNEVAL - pro předškoláky a žáky školy– SO 12. 1. 2013 od 14 hod.

Zápis do 1. ročníku ZŠ
proběhne v pondělí 21. ledna 2013 a v úterý 22. ledna 2013,
vždy od 13,00 hodin do 18,00 hodin
……………………………………………………………………

Přijímací řízení na střední školy
1. kolo: od 22. dubna do 30. dubna 2013
talentové zkoušky obor (TZ) od 2. do 15. ledna 2013
talentové zkoušky konzervatoř (TZ) od 15. do 31. ledna 2013
Přihlášky a zápisní lístky vydá žákům základní škola.
Odevzdání přihlášek výchovné poradkyni do 4. března 2013
(do 23. listopadu 2012 – talentové zkoušky).
Školou potvrzené přihlášky žáci odevzdají samostatně řediteli
střední školy do 15. března 2013 (do 30. listopadu TZ)
Pro první kolo přijímacího řízení se podávají 2 přihlášky.
Termíny a kritéria přijímací zkoušky (pokud bude) musí stanovit ředitel
střední školy do 31. ledna 2013 (resp. do 31. 11. 2012 – TZ).

Šatny
Druhý školní den je žákům přidělena šatní skříňka. Všichni žáci
odevzdají náhradní klíček třídnímu učiteli do pátku 14. září 2012.
Klíček bude uložen ve vrátnici školy.

Hrazení pomůcek:
Dne 4. 9. 2012 převezmou žáci školní sešity (budou-li mít zájem) a pracovní sešity. Do žákovských
knížek jim bude zapsána cena, kterou je třeba uhradit třídnímu učiteli do čtvrtka 27. září 2012.
Příspěvek na potřeby pro výtvarnou výchovu žáků 2. stupně činí 50,-Kč. Vyučujícímu Vv je třeba jej
uhradit do pátku 19. října 2012.

je pro žáky 1. – 5. ročníku v provozu od 6,15 hodin do 16,30 hodin.
Nabízí pro Vaše děti v průběhu každého týdne mnoho zájmových
kroužků a zájmovou odpolední náplň. Vyzvednout děti je možné do
13,00 hodin a od 14,30 hodin. V době od 13,00 hodin do 14,30 hodin
jsou děti mimo budovu školy nebo probíhá činnost v zájmových
kroužcích. V případě zájmu vyplňte přihlášku, kterou Vám děti
přinesou domů. Příspěvek činí 50,- Kč/měsíc.

je otevřen pro všechny žáky od 6. do 9. třídy denně od 6,15 hodin do 16,30
hodin. 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). Příspěvek činí 50,- Kč/měsíc. Je
nutné vyplnit přihlášku do klubu a odevzdat ji třídnímu učiteli.
Zájmové kroužky při školní družině a školním klubu.
Začnou pracovat od 1. října 2012.
Podmínkou je naplněnost kroužku min.12 žáky.
Klub Mladého Diváka : (žáci 8. a 9. tříd)
Členský příspěvek KMD : říjen 2012 – leden 2013 - 200,- Kč
Náplň : 4 představení divadla. A. Dvořáka Příbram
Pro dospělé: možnost výuky keramiky, informatiky, Aj, Nj a Rj ve Školním
informačním a vzdělávacím centru při ZŠ pod Svatou Horou, Příbram

Školní jídelna
Stravování je možné ve školní jídelně. Pravidla pro stravování v naší
školní jídelně jsou následující:
Školní jídelna (telefon 318401153)
Ceny obědů:

7 – 10 let (1. až 4. třída)
11 – 14 let (5. až 8. třída)
15 let a více (9. třída)

20,00 Kč
23,00 Kč
27,00 Kč

Žáci s odloženou školní docházkou, kteří chodí do 4. třídy, hradí stravné jako v 5. třídě a kteří
chodí do 8. třídy, hradí stravné jako v 9. třídě.
Strávníci od 1. do 6. třídy mají zapůjčené čipy. Při ukončení školní docházky na naší škole čipy
vrací.
Čip 125,- Kč
Karta 31,- Kč
Provozní doba kanceláře ŠJ:
od 7,30 hod. do 8,00 hod. a od 11,15 hod. do 14,00 hod.
první tři pracovní dny v měsíci a poslední tři pracovní dny v měsíci od 7,30 hod. do 15,00 hod.

Školní akce
Plavání – 2. třídy – každé úterý od 11. září do 13. listopadu 8,45 – 9,30 hodin
3. třídy – každé úterý od 11. září do 13. listopadu 9,30 – 10,15 hodin
Cena 1 lekce 45,- Kč, celkem 10 lekcí. Osvobození budou od placení jen žáci, kteří se
nezúčastní více než jedné poloviny po sobě jdoucích lekcí. Dopravu hradí Rada rodičů.
Vánoční jarmark : (12. 12. 2012)
Družinové putování (2.třídy) (červen 2013)
Oslavy 125 let založení školy předběžně 27. 3. 2013
Zotavovací pobyty a lyžařský výcvik:
Zimní zotavovací pobyt a lyžařský kurz pro žáky
5. ledna – 12. ledna 2013 Šumava cca 2900,-Kč
12. ledna – 19. ledna 2013 Šumava cca 2900,-Kč

7., 8., 9. ročník
4., 5., 6. ročník.

Letní zotavovací pobyt pro třídy „s rozšířenou výukou Tv“
1. června – 8. června 2013 – Pihlov u Lipna
4.C, 5.C cca 2700,-Kč
8. června – 15. června 2013 - Srní na Šumavě 6.E, 7.B cca 2700,-Kč.
Zotavovací pobyty ostatních tříd (min. 6 dní)
V průběhu celého školního roku do 15.června 2013
podle zájmu žáků a rodičů (termín je nutné projednat s vedením školy)
Školní výlety – dle uvážení TU

Akce pořádané Volejbalovým klubem pod Svatou Horou, Příbram (při ZŠ)
8. E – až 10ti denní pobyt u moře s výukou beach volejbalu (předp. konec května)
Prázdninové volejbalové soustředění : Termín konání upřesní trenéři oddílů
Volejbalové tréninky :
Termíny budou oznámeny trenéry jednotlivých družstev
MDD ve škole – Červen 2013 - projektový den
Vybírání učebnic od žáků – 25. – 28. června 2013
Vybrané výchovně vzdělávací akce:
Návštěvy v knihovně Jana Drdy - 1. – 9. ročník
Exkurze vodní elektrárna Solenice
Dopravní výchova s výukou na dopravním hřišti – 4. ročník
Návštěva planetária pro žáky 1. - 4. tříd
Návštěvy divadelních představení – podle výběru vyučujících
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
2012 – 2013 a tématických plánů vyučujících jednotlivých předmětů.

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 ze školství
oficiální stránka ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy
www.csicr.cz
česká školní inspekce
www.mujnet.cz
školství, pedagogika
stránka věnovaná problematice státní informační politiky ve
www.e-gram.cz
vzdělání
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.jakspravnepsát.cz
web zaměřený na správné psaní
www.cermat.cz
centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
instituce zabývající se vývojem a organizací testování
www.scio.cz
v rámci přijímacích zkoušek a přípravy na ně
www.nidv.cz
Národní institut pro další vzdělávání
www.edu.cz
školský vzdělávací a informační portál
www.uiv.cz
ústav pro informace ve vzdělávání
www.portalproskoly.cz
školství
www.rvp.cz
Rámcový vzdělávací program
www.jedensvetnaskolach.cz zajímavosti ke školství
www.skolni-noviny.cz
portál pro mladého úspěšného studenta
www.ucitelske-listy.cz
učitelské listy
AZrodina.cz
informační portál (nejen) pro rodiče
www.veskole.cz
webový portál na podporu výuky s interaktivními tabulemi
www.apzs.cz
asociace pedagogů základního školství České republiky
www.msmt.cz

Dětské servery
www.alik.cz – stránka pro všechny kluky a holčičky
www.ezavinac.cz – nejstarší dětský internetový časopis
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

naše webové stránky
www.1zs-pb.cz

Hurá do školy

