Základní škola a Mateřská škola Rokytnice nad Rokytnou

ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022
Základní informace
Ve školním roce 2021 – 2022 se vyučuje:
v 1. – 5. ročníku dle ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro všechny.

1. Telefonní čísla:
ZŠ:

568 882 618, 774 493 631 – ředitel školy,
774 493 633 – k dispozici od 7.00 h do 11.15 h, komunikace
s třídními učiteli a od 11:15 do 15. 30 s vychovatelkou ŠD.

Školní jídelna:
MŠ

774 493 632
774 493 634

e-mail: zsrokytnicenr@seznam.cz

3.

Organizace školního roku

1. pololetí
1. září 2021 – 31. ledna 2022
2. pololetí
1. února 2022 – 30. června 2022
Podzimní prázdniny
27. října a 29. října 2021
Vánoční prázdniny
23. prosince 2021 – 2. ledna 2022
Předání vysvědčení za první pololetí: 31. ledna 2022.
Pololetní prázdniny
4. února 2022
Jarní prázdniny
14. února – 18. února 2022
Velikonoční prázdniny
14. dubna 2022, 15. dubna -tzv. ostatní svátek
Hlavní prázdniny
1. července – 31. srpna 2022
Předání vysvědčení za druhé pololetí: 30. června 2022.
Školní rok 2022/2023 začne 1. září 2022.

4. Organizace a zabezpečení školy

web: www.zsrokytnicenr.cz

2. Personální zabezpečení
Ředitel:

Mgr. Eliška Pulkrabová

Zástup po dobu MD:

Mgr. Jaroslava Ryglová

Metodik prevence SPJ a výchovný poradce:

Mgr. Jaroslava Ryglová

Třídní učitelky:
I. třída /1. r./
II. třída /2., 3. r./
III. třída /4. a 5. r./
Učitelka:

Mgr. Jaroslava Ryglová
Mgr. Milena Pospíšilová
Mgr. Jarmila Hošeková
Anna Haklová

Asistentka pedagoga:
Školní asistentka:

Lenka Nechvátalová
Mgr. Zdeňka Chaloupková

Vychovatelka ŠD:

Marcela Olivová

Školnice a uklízečka:

Vendula Machoňová

Vedoucí školní jídelny:

Marie Sochnová

Budova školy se otevírá v 7.00 h. V nutných případech po dohodě s řed. školy
/podat písemně žádost/ mohou děti přicházet do školy v 6. 30 - 6. 35 h.
Odchod dětí ze školní družiny se řídí domluvou rodiče s pí. vychovatelkou. Při osobním
vyzvednutí dítěte žádáme rodiče o přesné dodržování dohodnutého času, aby nebyla
narušována činnost školní družiny.
Žádáme rodiče, aby z bezpečnostních a hygienických důvodů a také pro zlepšení
sebeobslužnosti dětí nevstupovali do šatny.

5. Základní informace o školní družině
Provoz školní družiny:
Výše úplaty ve ŠD:

11.00 – 15. 55 hodin
září – prosinec - 400 Kč
leden – červen – 600 Kč
Kritéria pro přijímání dětí do ŠD:
1) Žáci od nižších ročníků
2)Žáci ze spádových obcí
3)Žáci dalších ročníků v pořadí od 3. ročníku jsou přijímáni jen, je-li volná kapacita.
Zároveň platí pro všechna kritéria pravidelnost docházky (každý den) a délka pobytu (plný
režim – odchod v 15.55 hodin).

6. Nabídka zájmové činnosti ve školním roce

KROUŽEK

DEN

HODINA

VYUČUJÍCÍ

Badatelský klub 2. a 3. ročník

st

13.45 -15.15

Mgr. Pospíšilová

Badatelský klub 4. a 5. ročník

st

12.30 -14.00

Mgr. Hošeková

Keramika

út

15.15 – 16.45

pí. Olivová

NEPOVINNÝ PŘEDMĚT

DEN

HODINA

VYUČUJÍCÍ

Náboženství 1. – 3. r.

st

13.00 - 13.45

pí. Blažková

Náboženství 4. - 5. r.

st

14.00 – 14.45

pí. Blažková

7. Omlouvání nepřítomnosti žáků





Zákonný zástupce žáka omlouvá nepřítomnost žáka ve vyučování telefonicky
nebo jiným vhodným způsobem nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku
nepřítomnosti žáka, po skončení nepřítomnosti žáka omlouvá nepřítomnost do
tří dnů na omluvném listě v ŽK.
Pokud je nepřítomnost žáka známa dopředu, uvolňuje žáka na dobu jednoho dne
třídní učitel, při delší nepřítomnosti je nutné písemně požádat ředitele školy.
Během výuky může žák opustit školu pouze v doprovodu rodičů.
Pokud je nutné, aby dítě vyzvedla ze školy, školní družiny jiná osoba než rodič, je
třeba předložit písemné zmocnění od rodičů. V souvislosti s tímto nebude brán
na telefonické omluvy zřetel.

8. Plavecká výuka

Jaro

Soutěže ve sběru druhotných surovin

sběr starého papíru

Žáci a zaměstnanci školy konzumují obědy ve školní jídelně v době 11.20 – 12.30 hodin.
Odhlášky obědů: Odhlásit oběd je nutné do 14. 30 hodin předcházejícího dne nebo
nejpozději ráno do 7.30 hodin u vedoucí školní jídelny. Neodhlášená strava propadá.
První den nemoci žáka je považován za pobyt ve škole, proto si lze oběd vyzvednout ve
školní jídelně v době oběda.
Ceny obědů:
žáci 7 – 10 roků
25 Kč
žáci 11 – 14 roků 27 Kč
Žáci navštěvující školní družinu zaplatí spolu se stravným měsíčně příspěvek
na pitný režim – 10 Kč.
Placení stravného:
Stravné se platí bezhotovostně převodem z účtu nebo složenkou.
Stravné se platí zpětně / za odebrané obědy/.

11. Organizace vyučovacího dne
Školní budova se otvírá v 7.00 h. První zvonění – 7.20 h.
Všichni žáci budou ve svých kmenových třídách nejpozději v 7. 15 hodin!!!
hodina
přestávka
1.
7.25 - 8.10
8.10 - 8.20
2.
8.20 - 9.05
9.05- 9.25
3.
9.25 - 10.10
10.10 - 10.20
4.
10.20 - 11.05
11.05 - 11.15
5.
11.15 – 12.00
12.00 – 12.45
6.
12.45 – 13.30
12.

Výuky plavání se účastní žáci 3. – 5.. ročníku v těchto termínech:
11. 2. – 22. 4. 2022 – pátky.

9.

10. Základní informace o provozu školní jídelny

termín bude upřesněn

Plán třídních schůzek a konzultačních hodin

Forma a termíny budou upřesněny v průběhu školního roku s ohledem na
epidemiologickou situaci. Přesné termíny budou zapsány v žákovských knížkách a na
webových stránkách školy.
V případě potřeby mimořádných konzultací žádáme rodiče, aby si schůzku s vyučujícím
domluvili písemně nebo telefonicky na dobu mimo vyučování /tj. mimo dobu od 7.00 do
13. 00 h/.

