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Školní zpravodaj 
 
 
Číslo 1                                                                                                       Školní rok 2019/20 
 

Vážení rodiče, 
vydáváme první číslo školního zpravodaje pro rok 2019/2020. 
   
 Základní údaje o žácích a učitelích 
 
     V současné době je na I.stupni 16 tříd s 384 žáky, na II. stupni 9 tříd se 186 
žáky, celkem 570 žáků. Nově nám do prvního ročníku nastoupilo 74 žáků. Moc si 
přejeme, aby se jim ve škole líbilo a byli úspěšní ve vzdělávání.  
 
Pedagogický sbor  tvoří 33 učitelů, 1 speciální pedagog, 1 školní psycholog, 8 
vychovatelek a 7 asistententů pedagogů. 

 
Zprávy z Ekotýmu 
Ekotým se v letošním školním roce sešel už třikrát a zdá se, že jsme konečně 
kompletní a všechny třídy od 4. do 9. ročníků mají v Ekotýmu už své zástupce. Je 
jich celkem 42, což je opět velmi vysoké číslo a svědčí to o tom, že fungování 
Ekotýmu na naší škole zajímá hodně žáků. Předsedkyní Ekotýmu je opět Aneta 
Hendrychová z IX. A, která všechny členy rozdělila do jednotlivých pracovních 
skupinek. Na konci loňského roku jsme obhájili titul Ekoškola, ale to neznamená, 
že bychom teď nemuseli nic dělat, ba naopak. Hned jsme se domluvili na 
tradičních akcích jako je kontrola nebo bodování tříd na II. stupni, ale také jsme 
vyhlásili soutěž o nejlépe výtvarně zpracovaný Ekokodex (pro 3. až 9. třídy) a 
soutěž o nejhezčí třídu na II. stupni. A samozřejmě budeme opakovat i další 
oblíbené akce pořádané Ekotýmem – Světový den Ekoškol, Vánoční jarmark, 
Koloběžkiádu, Den Země, atd.  
 
 
Školní parlament 
Při první schůzce školního parlamentu starší žáci seznámili nováčky s náplní a 
akcemi, které školní parlament pořádá. 
 
 
Školní jídelna 
- Vzhledem k nárůstu cen potravin jsme byli nuceni provést navýšení částky za 

obědy: 
1. kategorie  29,- Kč             7 - 10 let 
2. kategorie  31,- Kč 11 – 14 let 
3. kategorie  33,- Kč 15 a více let 

- V naší školní jídelně pro vás i nadále budeme vařit dvě jídla, 

přičemž oběd č. 1 má každý strávník předpřihlášen, provádí se pouze změna 
na oběd č. 2 nebo odhláška. Změnu na oběd č. 2 lze provést v jídelně nebo 
v internetovém objednávání, a to 2 dny dopředu (tzn. v pondělí na středu). 

- Dále připomínáme včasné placení obědů, vždy do 20. dne v měsíci na 
následující měsíc. 

- Rodiče, kteří se dostaví do jídelny, mají právo požádat o vzorový oběd. 
(Byli bychom rádi, kdyby této možnosti rodiče využívali.) 

- Mezi nabídku naší jídelny patří bezesporu salátový a ovocný bar, kde si děti 
mohou sami kombinovat salát, popř. dle nabídky jídelního lístku ovoce. 
(Snažíme se o zakomponování min. 2x týdně.) 

- Připomínky týkající se školní jídelny můžete konzultovat s vedoucí ŠJ Lucíí 
Hůjovou, tel. 774 450 028, nadvodovodem@sjp10.cz  

 
 
Školní družina 
 
Školní družinu navštěvují děti 1. – 3. ročníku. 
Provoz školní družiny ráno 6,30-7,40 hod, odpoledne 11,40-17,30 hod.  
 

1. odd. ŠD      2.D 3.A  L. Kolářová, ved. vych.  

2. odd. ŠD      2.C, 3.C  L. Kejmarová  

3. odd. ŠD  1.B, 3.A J. Čápová 

4. odd. ŠD  1.C, 3.A H. Kotrbáčková 

5. odd. ŠD  2.B, 3.A,  J. Schwetzová 

6. odd. ŠD  2.A , 3.C    J. Čápová ml. 

7. odd. ŠD  3.A, 3.B H. Cenklová 

8. odd. ŠD  1.A, 3.C K. Fabíková 

 
 
 

Přejeme dětem pěkný začátek školního roku, hodně nových kamarádů, kamarádek 
a hlavně hodně nových zážitků. 

 

Využití školního hřiště pro žáky školy mimo vyučování je možné pouze na 

základě podnájemní smlouvy s dohledem dospělé osoby. 


