Informace pro rodiče žáků 1. ZŠ Sedlčany pro školní
rok 2020/2021

Pro lepší spolupráci a snadnější orientaci Vám přinášíme informace týkající se naší školy.
Personální obsazení: ředitel: Libor Novotný
zástupce ředitele: Jana Macháčová
Třídní učitelé:
1.A – Eva Moulíková
1.B – Soňa Nováčková
2.A – Dagmar Kopřivová
2.B – Naděžda Lachoutová
3.A – Eliška Englová
3.B – Aneta Mrázková
4.A – Lenka Holanová
4.B – Iveta Reinischová
4.C - Dana Šestáková
5.A – Jiřina Bílková
5.B – Hana Paroubková
5.C - Štěpánka Kovaříková

6.A – Jan Jelínek
6.B – Jan Koňarik
6.C – Petr Stoupa
7.A – Martina Novotná
7.B – Veronika Peštová
7.C - Veronika Sasinová
8.A – Markéta Jarešová
8.B – Vladimír Krejčí
9.A – Jana Hájková
9.B – Tomáš Heller
9.C - Martina Tomášková

Výchovný poradce: Jaromír Hes
Vyučující bez třídnictví:
Hana Budilová, Ivana Dvořáková, Kateřina Ešnerová, Pavla Kolářová, Alice Kulíková, Petr
Novotný, Petra Papežová, Jaroslava Rozvoralová, Hana Ulrichová
asistenti: Hana Dlouhá, Simona Englová, Vladimíra Hambergerová, Soňa Háchová, Denisa
Heranová, Božena Nováková
vedoucí ŠD:
Marcela Kolářová
vychovatelky ŠD: Denisa Heranová, Jana Matoušková, Jitka Machačová, Barbora Sirotková
vedoucí ŠK:
Irena Heřmánková
ekonom: Jana Karasová

školník: Josef Toužimský

Provozní zaměstnanci: Miluše Boučková, Iveta Heranová, Simona Klímová, Jitka Mulačová
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Prázdniny, státní svátky a volné dny ve školním roce 2020/2021:
začátek ŠR: v pondělí 1. září 2020
podzimní prázdniny: středa 28.října, čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
státní svátek: úterý 17.listopadu 2020, v pondělí 16.listopadu – ředitelské volno
vánoční prázdniny: začátek ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021
pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021
1. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021– datum na vysvědčení
jarní prázdniny: od pondělí 8. února 2021 – do neděle 14. února 2021
velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2021
velikonoční pondělí: 5. dubna 2021
2. pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021 datum na vysvědčení
hlavní prázdniny: od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31.srpna 2021
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
Třídní schůzky:
výbor dle potřeby
19.11.2020 čtvrtek – 1430 výbor SRPDŠ a třídní důvěrníci
třídní schůzky 1.st. – 1500
třídní schůzky 2.st. – 1530
15.4.2021 čtvrtek – 1430 výbor SRPDŠ a třídní důvěrníci
třídní schůzky 1.st. – 1500
třídní schůzky 2.st. – 1530
Zápis do 1.tříd pro školní rok 2021/2022 se bude konat v pátek 9.4.2021
– od 1400, žáci, kteří měli odklad, k zápisu nemusí.
Konzultace:
V tyto úterky 6.10.2020, 3.11.2020, 5.1.2021, 2.3.2021, 1.6.2021 (jsou to první úterky
v měsíci) od 1500 do 1600 Vám budou všichni vyučující k dispozici ve škole. Jiný termín pro
konzultaci s vyučujícím si prosím dohodněte s jednotlivými vyučujícími. Prosíme, aby
nebyli učitelé vyrušováni v době vyučování.
Telefon do školy: 318 822 572, 605 202 217
www.1zs-sedlcany.cz
Školní jídelna: není součástí právního subjektu 1. ZŠ Sedlčany. Případné dotazy adresujte na
vedoucí školní jídelny paní Mrázkovou, tel. 318 821417
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Uvolňování žáků:
Nepřítomnost žáka ve škole lze omluvit nemocí, návštěvou lékaře, rodinnými důvody.
Absenci do 3 dnů včetně omlouvají zákonní zástupci žáka, a to písemnou formou v žákovské
knížce. Neprůkazné omluvenky řeší třídní učitel s ředitelem školy. Žákovu nepřítomnost
omlouvají žákovi zákonní zástupci nejpozději do 3 dnů. Vyučující předmětů uvolňuje žáka
ze své vyučovací hodiny, třídní učitel omlouvá nepřítomnost žáka, jedná-li se pouze o l den
(rodinné důvody apod.). Více než l den omlouvá ředitel školy nebo v nepřítomnosti jeho
statut. zástupce a to jen z vážných důvodů (léčebné pobyty apod.). Žák 1. a 2. třídy bude
během vyučování uvolněn pouze tehdy, jestliže si ho osobně vyzvednou rodiče nebo jejich
plnoletí zástupci. Žáci 3. až 9. třídy budou uvolněni z vyučování na základě písemné žádosti
o uvolnění podepsané rodiči. Žádost musí obsahovat důvod, datum nebo dobu, na kterou má
být žák uvolněn a větu, že po propuštění ze školy nesou rodiče odpovědnost za své dítě. Tuto
žádost předloží vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. Žáka 3. a 9. ročníku lze též vyzvednout
osobně. Žádáme rodiče, aby návštěvu lékaře svého dítěte (pokud není nemocné) plánovali na
dobu mimo vyučování.
Některá upozornění:
Při vstupu do školy používejte roušku.
Z důvodu bezpečnosti je školní budova během vyučování uzamčena a otvírá ji služba, které
prosím sdělte účel návštěvy.
Šatní skříňky si žáci sami zamykají. Za případné ztráty z odemčených skříněk nenese škola
odpovědnost.
Do školy nesmí žák nosit předměty, které mohou ohrozit zdraví jeho a zdraví spolužáků:
nože a jiné ostré předměty a předměty nesouvisející s výukou, dále zbraně, spreje, dětskou
pyrotechniku, cigarety, drogy, alkoholické nápoje, pornografickou literaturu a kazety. Tyto
předměty nesmí ve škole sám používat, či jimi ohrožovat spolužáky. Porušení tohoto
ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozeny patřičné sankce.
Během pobytu ve škole mají žáci vypnuté mobilní telefony (i o přestávkách).
Žáci 6. tříd se na Častoboři zúčastní adaptačního kurzu.

V souladu s legislativou je vypracován školní řád, který je
k nahlédnutí na webových stránkách školy. Prosím, přečtěte si ho.
Známky se již nepíší do ŽK a budou jen na internetu. Hesla pro přihlášení žáci dostanou
běhen září.
Rodiče i žáci jsou seznámeni s GDPR.

Nabídka kroužků školního klubu:
kroužek
angl. jazyk
paličkování
modelář
keramika
keramika
Zumba
hra na flétnu

1.tř.
4.-9.tř.
4.-9.tř.
1.-4.tř.
pro ŠD + 2.st.
1.-7.tř.
1.-5.tř.

st. 1500-1700
st. 1330-1500
út. 1300 - 1430
út. 1530-1700
pá.
st. 700 - 745
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poplatek na půl roku
bez poplatku
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
300,- Kč
300,- Kč

výtvarný kroužek
1.-5.tř.
po. 1530 - 1700
volejbal
4.-9.tř.
čt. 700 – 745
cvičení na nářadí, pohybové a míčové hry 1.-5.tř
gymnastická průprava
1.-9.tř.
st. 700 – 745
LOGOPEDIE hravě
od 1.tř
košíková
5.-9.tř.
pá. 700 – 745
florbal
1.-5.tř.
po. 700 – 745
t-ball
3.-7.tř.
út. 700 – 745
hrajeme si s řemesly
3.-9.tř.
pá. 1315 - 1445
deskové hry
4.-9.tř.
st. 1320-1450
plastikové modelářství
od 4.tř.
st. 1500 -1630
kopaná
1.-3.,4.-9.tř. st. 1325-1630
kopaná
5.-9.tř
čt. 1500-1630
pohybové hry
1.tř.-po., 2.tř.-út., 3.tř,-čt. - 1140-1225
florbal dívky
6.-9.tř.
po. 1500 – 1630
florbal chlapci
6.-9.tř
út. 1500 – 1630

500,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
500,- Kč
bez poplatku
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
bez poplatku
500,- Kč
500,- Kč

Pohybové hry jsou hrazeny škole projektem AŠSK „Sportuj ve škole“, do kterého se škola
zapojila.
Poplatky za kroužky na pololetí – dvouhodinové 500,- Kč, hodinové 300,- Kč
Sportovní klub Pegas nabízí sportovní hry - zaměření na softball - zajišťuje: Tomáš Langer
724926336 e-mail: pegas.sedlcany@seznam.cz

Kroužky zahájí svou činnost od 14. září 2020. Kroužek se otvírá při počtu 12 a více žáků. Zápis do
kroužků keramiky proběhne 9. září. Můžete zapsat své dítě do seznamu vyvěšeném od tohoto dne
na nástěnce u šatny ve staré budově. Poplatek musí být zaplacen do měsíce od zahájení činnosti.
Přihlásit se je možné u vedoucích kroužků anebo u vedoucí školního klubu Ireny Heřmánková.

Školní družina: Zahajuje provoz ráno od 545 – do 750 po vyučování od 1135 - 1700 – do této
doby si prosím přijďte pro svoje děti.
Od 1300 – do 1430 – je vycházka a děti budou mimo školu.
Prosíme o placení poplatků u ved. vychovatelky nebo v administrativě 600,-Kč - 2x ročně
v září a lednu.
Telefon: 605202207
Vážení rodiče!
Se svými problémy se můžete vždy s důvěrou obrátit na třídního učitele, výchovného
poradce nebo na vedení školy. Pokud budete chtít škole jakýmkoli způsobem pomoci, rádi to
uvítáme!
Přeji Vám i Vašim dětem úspěšný školní rok a věřím v naši dobrou vzájemnou spolupráci.
Libor Novotný
ředitel školy
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