ZPRAVODAJ ZŠ HALENKOV
2021-2022

Milí rodiče,
škola Vám i na tento školní rok poskytuje díky tomuto zpravodaji cenné informace
o provozu a organizaci během výuky, včetně oddělení školní jídelny a družiny.
Režim zvonění a délky přestávek zůstávají, jelikož jsou přizpůsobeny odjezdům
autobusů.
Přehled vyučovacích hodin a přestávek
První zvonění
7:30
1. hodina
7:45-8:30
2. hodina
8:40-9:25
velká přestávka
9:25-9:45
3. hodina
9:45-10:30
4. hodina
10:40-11:25
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:25-13:10
7. hodina
13:15-14:00
8. hodina
14:05-14:50
Budova školy se pro žáky otevírá v 7:15 hod. Žák je povinen dostavit se do školy
před prvním zvoněním. Při vstupu do budovy je příchozí povinen použít dezinfekci
rukou z bezkontaktního stojanu. Po dobu vyučování (dáno rozvrhem hodin) včetně
přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním žák nesmí opustit budovu
školy s výjimkou určených venkovních prostor. V případě, že zákonný zástupce
chce, aby žák opouštěl budovu školy v době přestávky mezi dopoledním a
odpoledním vyučováním (hodinovka), je nutný písemný souhlas zákonného
zástupce na volném papíru, který bude obsahovat mj. den a období (měsíc,
pololetí apod.), kdy žák v době uvedené přestávky může školu opouštět. Tuto
omluvenku předá třídnímu učiteli. V uvedenou dobu přebírá veškerou
odpovědnost za žáka zákonný zástupce!
V průběhu výuky se žáci i vyučující řídí platnými hygienickými pokyny MŠMT, MZ
nebo KHS Zlín.

Ze školní jídelny
Ke stravování ve školní jídelně se žáci přihlašují poprvé při nástupu do první třídy.
Další roky je žák vždy od září do června automaticky přihlášen.
Ceny obědů pro tento školní rok:
žáci
žáci
žáci

7 - 10 let
11 - 14 let
nad 15 let

23,00 Kč
25,00 Kč
27,00 Kč

V případě, že žák onemocní, má nárok na oběd za uvedenou cenu
pouze první den nemoci. Oběd v tento den bude vydán v době od 11:00 do
11:25 hod., kdy je výdej do jídlonosičů (ve výdejně pro mimoškolní strávníky)
výhradně vstupem od školního hřiště. Další dny, kdy bude žák nepřítomen, je
nutno obědy odhlásit! (tel. 571 457 061)
Stravné je placeno bezhotovostně převodem. Zákonný zástupce si na svém účtu
zřídí tzv. souhlas k inkasu a sdělí vedoucí školní jídelny číslo svého bankovního
účtu. Platbu složenkou lze dohodnout individuálně ve výjimečných případech.
Platba za obědy v konkrétním měsíci bude uskutečněna vždy ke konci tohoto
měsíce. Případné přeplatky za odhlášené obědy budou v následujícím měsíci
odečteny. Odhlašování se provádí osobně nebo telefonicky na tel. čísle
571 457 061 vždy den předem, nejpozději do 13:00 hodin.
V období prázdnin a ředitelského volna jsou žáci automaticky z obědů odhlášeni.
Uvedené ceny za obědy jsou garantovány do 31. 12. 2021. V souvislosti s vývojem
situace ohledně energií a nárustu nákladů na potraviny a mzdy se bude
pravděpodobně cena od 1. 1. 2022 měnit.
První a poslední den školního vyučování školní jídelna pro žáky nevaří.

Výchovně vzdělávací část:
»Žáci se v letošním školním roce vyučují podle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání ve všech ročnících.
»Povinně volitelné předměty v letošním školním roce:
7. ročník - německý jazyk, ruský jazyk, 8. ročník – německý jazyk, ruský jazyk, 9. ročník –
německý jazyk, ruský jazyk, praktikum z matematiky, praktikum z českého jazyka
»Cizí jazyk Angličtina se vyučuje od 3. třídy 3 hodiny týdně. Ruský nebo německý jazyk se vyučuje
od 7. ročníku 2 hodiny týdně.
» Děti mohou navštěvovat podle zájmu nepovinný předmět Náboženství v 1. - 9. ročníku.
»Součástí výuky tělesné výchovy ve 2. a 3. třídě je plavecký výcvik. Veškeré náklady na plavecký
výcvik hradí škola.
»Žáci 7. ročníku se zúčastní v rámci tělesné výchovy lyžařského výcviku, žáci 8. třídy budou
z důvodu mimořádných opatření v loňském školním roce do tohoto kurzu také zařazeni..Akce závisí
na počasí a sněhových podmínkách. Předpokládané místo konání je v hotelu Radegast na
Pustevnách koncem měsíce ledna 2022.
»Znovu se žáci pod vedením vyučujících budou účastnit sportovních, literárních, jazykových,
hudebních a matematických soutěží, které jsou pořádány ministerstvem školství nebo jinými
zájmovými organizacemi, pokud hygienické podmínky dovolí.
» Žáci 4. ročníku budou absolvovat dopravní výchovu, kterou zakončí závěrečným pobytem na
dopravním hřišti ve Vsetíně. Dopravní výchova je nově zařazena také do výuky ve všech ostatních
třídách, aby došlo k odpovědnějšímu přístupu mládeže k dopravnímu provozu.
» Za snížené ceny mohou žáci nakupovat pomůcky pro výuku výtvarné výchovy a sešity.
» Elektronická žákovská knížka je přístupná pro žáky a zákonné zástupce na stránce
www.dmsoftware.cz po zadání přístupových údajů. V případě, že jste zapomněli nebo ztratili své
heslo, kontaktujte Mgr. Miroslava Skýbu prostřednictvím e-mailu: miroslav.skyba@zshalenkov.cz.
» Žáci šesté třídy budou v průběhu školního roku testováni v rámci ČŠI.
» V letošním roce pokračuje dokončení plnění programu Šablony II, který podporuje doučování
žáků, různé formy klubů, projektů a tandemové výuky. Aktivita byla prodloužena do 31. 1. 2022.
» Z důvodu velkého zájmu o školní družinu a jako možnost trávení hodinovky nebo čekání na
autobus je v provozu od pondělí do pátku od 12:30 do 14:30 - Sovička.

POZOR!
I v letošním školním roce je pro žáky naší školy poskytována logopedická péče, kterou povede paní
učitelka Mgr. Michaela Koňaříková. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na tel. 571 457 060.

Zápis do první třídy
Zápis do první třídy proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č.561/2004 školského
zákona v době od 1. 4. do 30. 4. 2022. K zápisu budou pozvány děti narozené
od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Termín zápisu bude včas zveřejněn na obvyklých
místech v obci Halenkov.

Pokyny pro omlouvání žáků z vyučování
➢ Pokud má být žák uvolněn v průběhu vyučování např. na lékařskou prohlídku a

zákonný zástupce si žáka nevyzvedne osobně ve škole, je k uvolnění nutná
písemná žádost v omluvném listu v žákovském zápisníku, podepsaná
zákonným zástupcem, kterou žák předá třídnímu učiteli před odchodem
z vyučování. V ní bude uvedeno, že žák odchází ze školy sám.
➢ V případě známé absence např. z vážných rodinných důvodů (dovolená,
svatba, pohřeb apod.) je nutné žáka omluvit dopředu. Omluvenky nejsou přijatelné
na volném listu papíru.
Dva dny absence žáka z rodinných důvodů (přesně specifikovaných) omlouvá
třídní učitel na základě písemné omluvenky zákonných zástupců. Delší absenci
žáka z rodinných důvodů povoluje ředitelka školy na základě písemné žádosti
zákonných zástupců. Formulář žádosti je k vyzvednutí u třídních učitelů nebo ke
stažení na stránkách školy.
➢ V případě, že se žák ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do vyučování,
informují zákonní zástupci třídního učitele o důvodech absence nejpozději do tří
dnů. Omluvu stačí provést telefonicky (571 457 060), písemnou omluvenku
donese žák v žákovském zápisníku po návratu do školy.
Upozorňujeme zákonné zástupce, že nebudou tolerovány omluvenky, které
podporují jakékoli otevřené nebo skryté formy záškoláctví.
Zákonný zástupce může žáka omluvit jen ze závažných zdravotních nebo
rodinných důvodů, aby působení rodiny a školy v oblasti docházky do školy bylo
jednotné. Tato skutečnost vyplývá ze školského zákona č. 561/2004, kde jsou v
§22 uvedeny povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků. Mimo jiné zajistit,
aby žák řádně docházel do školy nebo školského zařízení. V případě pochybnosti
má škola právo vyžadovat omluvenky od ošetřujícího lékaře. Povinností školy je
hlásit neomluvenou absenci Odboru sociálních věcí - oddělení sociálně
právní ochrany dětí.

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY
Poplatek za školní družinu pololetně činí 200 Kč. Tyto peníze jsou využívány na
zajištění pitného režimu a nákup materiálu a her pro děti v družině. První a
poslední den školního vyučování není školní družina v provozu.
Pondělí- pátek
6:30 - 7:30
11:25 – 16:00
(druhé oddělení je pro žáky 2. tříd, provoz je nejdéle do 15:15 hodin)
Obě oddělení se řídí Vnitřním řádem školní družiny, který je umístěn ve vestibulu školy
a před třídou školní družiny.

Zájmové kroužky ve škole
Kroužky 2021/2022

Název
kroužek vede
Keramika I:
H. Haasová
Keramika II.
M. Žídková
Sportovní
J. Kopecká
Malé vaření
J. Kopecká
Český jazyk
P. Feberová
-příprava na přijímací zkoušky
Matematický
J. Podešvová
- příprava na přijímací zkoušky
Stolní tenis
V. Krét
Mindstorms LEGO M. Spitzerová

třída
I. stup.
i. stup.
1. A+B
4.
9.

den
hodina v rozvrhu
úterý
12:30 –14:00
pondělí
12:30 – 14:00
úterý
12:35 - 13:10
pátek
12:30 – 15:00
čtvrtek
11:30 - 12:15

9.

úterý

11:30 -12:15

13:15 - 14:00 zájem 0 žáků
12:30 - 13:15
1x za 14 dní
Hasičský
R. Zapalačová
3. – 7. pondělí
15:00 -17:00
Sportovní.
Z. Maňáková
II. st. dívky úterý
14:05 -14:50
Anglický jazyk
S. Růžičková
6. -7... úterý
13:30 -14:15
Šitíčko
H. Bartoňová
1. – 6. čtvrtek
13:30 – 14:30
Taneční
V. Doubravová
1. – 9. úterý
15:15 - 16:15
pro nezájem neuskutečněno
Díky spolupráci je v naší škole detašované pracoviště ZUŠ Karolinka, které
poskytuje celou řadu dalších mimoškolních aktivit.
II.stup. pondělí
3. A
pondělí

**Do kroužku se žáci přihlašují formou přihlášky podepsané zákonným zástupcem.
Poplatek za kroužky činí 50 Kč na jedno pololetí. Vybrané prostředky budou použity
výhradně na nákup sportovních potřeb, papíru a dalšího materiálu, který bude využíván při
jejich činnosti. Žák se odhlašuje formou odhlášky podepsané rodiči vždy až na další
pololetí.
**KERAMIKA ve výtvarné dílně- Poplatek za tento kroužek je 500 Kč z důvodu větší
náročnosti na keramický materiál, glazury, barvy a jiné pomůcky.
**Z důvodu dělení tříd na výuku tělocviku a spojování skupin je bohužel letos tělocvična
maximálně vytížená, a proto je množství kroužků zde omezeno.
Je zakázáno mít po celou dobu pobytu ve škole zapnutý mobilní telefon!!

Na začátku školního roku byli žáci řádně poučeni o bezpečnosti a chování v době výuky, a
také ve školní jídelně při obědě. Poučení se kromě bezpečnosti a slušného chování týkalo
také zacházení se školním majetkem a postupu žáků při hlášení školního úrazu.
V souvislosti s nynější epidemiologickou situací byli obeznámeni s novými pravidly při
stravování a s postupy v případě onemocnění a vyhlášení distanční výuky.

Termíny prázdnin ve školním roce 2021/2022
Podzimní prázdniny
27. 10. - 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny
23. 12. 2021 - 2. 1. 2022
Pololetní prázdniny
4. 2. 2022
Jarní prázdniny
7. 2. - 13. 2. 2022
Velikonoční prázdniny
14. 4. 2022
Ukončení školního roku
30. 6. 2022
Termíny pedagogických rad a třídních schůzek:
období

pedagogická rada

třídní schůzka

1. čtvrtletí
1. pololetí
3. čtvrtletí
2. pololetí

23. 11. 2021

23. 11. 2021 15:15 – 17:00

20. 1. 2022
21. 4. 2022
23. 6. 2022

Dle zájmu.
21. 4. 2022 15:15 – 17:00
Dle zájmu.

- Pokud rodič potřebuje kontaktovat některého z vyučujících, je vhodné využít
konzultační hodiny uvedené v tomto zpravodaji nebo na stránkách školy,
popřípadě si předem dohodnout schůzku telefonicky.
- Pro komunikaci v období třídních schůzek, distanční výuky a jiných sdělení
ohledně prospěchu a chování žáka sledujte a využívejte Dm Software nebo MS
Teams. V případě nejasností, problémů nebo chybějícího přístupového hesla se
obraťte na Mgr. Miroslava Skýbu (miroslav.skyba@zshalenkov.cz)
- Školní řád, klasifikační řád a jiné dokumenty jsou k nahlédnutí ve vestibulu
školy, v ředitelně školy nebo na internetových stránkách www.zshalenkov.cz
.
Další aktivity v letošním školním roce
₪Vydávání školního časopisu“DROBKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC“ dvakrát ročně.
₪Prodej mléčných výrobků a cereálních potravin probíhá letos prostřednictvím
školního BUFETU. Pro všechny žáky školy zajišťujeme dotovaný program
„OVOCE DO ŠKOL“ (od dodavatele: Ovocentrum Valašské Meziříčí) a „MLÉKO
DO ŠKOL“ (od spol. Laktea).
₪ Na podzim opět plánujeme tradiční charitativní činnost školy pod názvem
„VÁNOČNÍ HVĚZDA“.

Zaměstnanci ZŠ Halenkov:
Pedagogičtí pracovníci:

konzultace

Ředitelka:

Mgr. Soňa Růžičková (571423287)

po. 14:30 – 15:30
stř. 14:30 – 15:30
po. 13:00 – 14:00
po. 9 :45 - 10:30
(jinak dle domluvy)

Zástupce ředitelky:
výchovný poradce:

Mgr. Jana Podešvová (571457060)
Mgr. Milena Juříková

Vychovatelka ŠD:

p. uč. Bohdana Černotová. .(603 188 327)
p. uč. Pavla Hahnová (737 138 721)

1. A:
1. B :
2. A:
2. B:
3. A:
3. B:
4. třída:
5. A:
5. B:
6. A:
6. B:
7. A:
7. B:
8. třída:
9. třída:

Mgr. Jarmila Kopecká
Mgr. Jana Kozoková
Mgr. Iva Zapalačová
Mgr. Helena Haasová
Mgr. Martina Spitzerová
Bc. Renáta Zapalačová
Mgr. Michaela Koňaříková
Mgr. Milena Juříková
Mgr. Marie Romanová
Mgr. Miroslav Skýba
Mgr. Zuzana Maňáková
Mgr. Marie Davidová
Mgr. Marcela Šuláková
Mgr. Veronika Nováková
Mgr. Václav Krét

ostatní vyučující:

Mgr. Linda Hrnčiříková
Mgr. Zdeněk Kadula
Mgr. Olga Švecová
Mgr. Pavla Feberová
Mgr. Nela Rambousková

út. 13:00 – 13:30
čt.. 11:30 – 12:15
pá. 11:30 – 12:15
po. 10:40 – 11:25
út. 10:40 -11:25

Ekonom:
Podatelna, pokladna:

p. Marie Hlaváčová (571457060)
p. Jaroslava Juráňová

po. 7:30 - 8:30, 14:30 – 15:30
stř. 7:30 - 8:30, 14:30 – 15:30

Školník:
Uklízečky:

p. Jan Koňařík
p. Věra Bogarová
p. Jarmila Demková
p. Marie Grygerová
p. Jana Jakešová
p. Anna Frydrychová

po. 12:00 – 13:00
pá. 7:00 – 7:45
po. 11:45 – 12:30
po. 11:45 - 12:30
út.. 13:15 - 14:00
pá. 10:40 – 11:25
st. 9:45 – 10:30
viz. výchovný poradce 5.
st. 12:15 – 13:00
čt. 10:40 – 11:25
čt. 11:30 - 12:15
stř.11:30 – 12:15
v knihovně stř. 14:00 – 19:00
čt. 9:45 – 10:30
po. 12:25 – 13:10

Správní zaměstnanci:

Vrátná:
Pracovnice školní jídelny:

Vedoucí školní jídelny:
Kuchařky:

p. Dagmar Tahotná (571457061)
p. Hana Bartoňová
p. Jarmila Demková
p. Andrea Schmutzová
p. Stanislava Václavíková

E-mail školy: sona.ruzickova@zshalenkov.cz

p. Mária Chrástecká
p. Bohdana Černotová
p. Andrea Schmutzová

PORADENSTVÍ ŠKOLY

Prevence patologických jevů
Škola pro žáky pod vedením p. učitelky Mgr. Mileny Juříkové připravuje „Minimální
preventivní program“.
Jeho obsahem jsou různé školní a mimoškolní aktivity vedoucí k potlačení sociálně
patologických jevů, besedy, spolupráce s policií, úřadem práce, pedagogicko
psychologickou poradnou aj.
MPP bude k nahlédnutí v každé třídě při třídních schůzkách a škola s ním seznámí také
žáky.
Výchovný poradce
Výchovným poradcem ve škole je Mgr. Milena Juříková, která kromě minimálního
preventivního programu sestavuje i plán výchovného poradenství, jehož náplní je mj.
návštěva úřadu práce, seznámení s dny otevřených dveří na středních školách,
s optimalizací přijímacího řízení pro žáky 9. třídy, s vyplněním přihlášek atd.
Výchovný poradce také napomáhá rodičům žáků s diagnostikovanou poruchou učení při
řešení výchovných problémů a při volbě povolání.
konzultační hodiny VP:

pondělí 9:45 – 10:30 hodin
(jinak dle domluvy)

Důležité upozornění pro rodiče žáků 9. třídy!
Rodiče budou včas informováni o schůzce k průběhu přijímacího řízení na střední školy a učiliště.

Úrazy žáků: Jen úraz žáka, který se stal průkazně v souvislosti s činností školy
(vyučování, exkurze, výlet, vycházka apod.) a byl vyučujícímu, dozoru nebo
jinému pedagogickému pracovníkovi nahlášen v den, kdy k úrazu došlo nebo
nejpozději den následující, může být evidován, sepsán záznam o úrazu a případně
odškodněn pojišťovnou. Na úrazy nahlášené později nemůže být brán zřetel,
neboť se dá těžko prokázat souvislost s činností školy.
Doporučujeme, aby žáci měli vhodné přezůvky s pevnou patou. Pojišťovna neodškodňuje úrazy, jejichž
příčinou je nevhodná obuv.

Nevolnost žáků: V případě, že se žákovi v průběhu vyučování stane úraz nebo
mu začne být nevolno, bude mu poskytnuto zdravotníkem školy základní ošetření
a zákonní zástupci budou kontaktováni, aby si dítě převzali k dalšímu ošetření.
Z bezpečnostních důvodů jej nelze pustit samotného nebo v doprovodu
spolužáka. Žádáme Vás o průběžnou kontrolu svých mobilů, v případě, že,
se nám s Vámi nepodařilo spojit.

