http://zsklasterec.cz

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí
https://www.facebook.com/zsklasterec/

info@zsklasterec.cz

Vážení rodiče,
tradičně na začátku školního roku Vás informujeme o práci a akcích školy a SRPDŠ. Výbor SRPDŠ rozhodl o
výši příspěvku na činnost: 200,- Kč na 1. dítě a 100,- Kč na každé další dítě, které dochází do školy. Můžete
přispět i vyšší částkou, peníze nám umožňují rozvíjet školní i mimoškolní aktivity Vašich dětí.
V loňském roce činily Vaše příspěvky 25.000 Kč. Díky výtěžku z plesu, zpívání pod vánočním stromem,
vánočního jarmarku, dětské burzy, sponzorským darům, se mezi děti rozdělilo či ještě rozdělí 75.000 Kč. Mezi
podporované aktivity a akce i v letošním roce patří: Broučkiáda, Mikuláš, Vánoce, doprava na kulturní a
sportovní akce, volitelné předměty, zájmové útvary, cestovné žáků na soutěže, turnaje, Průkaz předškoláka,
zápis do 1. třídy, lyžařský zájezd, školní výlety, ceny a odměny na turnaje a soutěže, projektové dny, besedy,
Den dětí, výukové a preventivní programy, časopisy pro výuku, odměny na konci školního roku, a mnohé další.
https://www.zsklasterec.cz/srpds
Výběr z větších akcí 1. pololetí školního roku 2020-21:
- Připravujeme environmentální programy, které budou úplně nebo částečně hrazeny ze získané dotace od
Pardubického kraje
- Program Království sov pro všechny žáky školy proběhl 15. září
- Léčivé rostliny, kůru mohou žáci odevzdávat (zvážené a podepsané) do 25. září
- Tradiční podzimní burza – 8. - 9. října – podrobné informace budou upřesněny na plakátech a webu školy
- Broučkiáda – 27. října
- Sběr drobných vysloužilých elektrospotřebičů proběhne v první polovině listopadu u „bočního“ vchodu školy
- Třídní schůzky se budou konat 19. listopadu. Po domluvě s vyučujícím se ale na své dítě můžete informovat
kdykoliv, popř. si domluvit konzultaci ve škole.
- Adventní koncert – 4. prosince
- Zpívání pod vánočním stromečkem – 18. prosince
- Rodičovský bál - 30. ledna
O akcích budete informováni i plakáty, popř. pozvánkami. Přivítáme a děkujeme Vám za pomoc při jejich
zajištění, zejména rodičovského bálu.
- Zájmové útvary organizované školou v letošním školním roce: Hra na flétnu, Sportovní hry, Deskové a
logické hry, Sborový zpěv, Výtvarné čarování, Šachový kroužek, Za dětmi do celého světa, Šití, vyšívání,
pletení, háčkování, FIE, Robotika a programování.
- Termín podzimních prázdnin: 29. – 30. 10. 2020, vánočních prázdnin: 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 + ředitelské
volno – 21. a 22. prosince
- Do školní družiny byli přijati všichni přihlášení žáci 1. – 3. ročníku a kapacita je naplněna.
- Ranní družina je otevřena od 6:30
- Projekty Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol se i tento školní rok týkají všech tříd. Všichni žáci tak
mají možnost odebírat ovocné a zeleninové balíčky a mléko ve škole zdarma.
- Pitný režim je ve škole zajišťován prostřednictvím SRPDŠ pro všechny žáky.
1. října přecházíme od 4. třídy na online systém Bakaláři – elektronická třídní kniha, elektronická žákovská,
klasifikace, omluvenky, zprávy, …
Přístup: https://zsklasterec.bakalari.cz nebo mobilní aplikace Bakaláři
Přístupové údaje si prosím vyzvedněte ve škole od 15. 9. do 30. 9. u třídního učitele nejstaršího dítěte
navštěvujícího školu.
DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA 2. STRANĚ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návratka
zasílám příspěvek na činnost SRPDŠ ve výši ……… Kč
Žáci: jméno:………………………
jméno:………………………
jméno:………………………

třída: ……
třída:…….
třída: ……

………………………….
podpis zákonného zástupce

- Školní poradenské pracoviště:
Vedoucí: Yvona Franková – výchovná poradkyně; členové: Radim Horňák – ředitel školy, Eva Papáčková školní metodik prevence, Zlata Holečková – asistent pedagoga, Lenka Keprtová – asistent pedagoga.
Hlavní cílem je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům. Oblasti činnosti:
péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami; péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem; problémy
spojené se školní docházkou; kariérní poradenství; prevence sociálně patologických jevů a závadového chování
žáků. Konzultační hodiny:
Yvona Franková
středa 14:00 – 14:30 (ředitelna)
Radim Horňák
úterý 7:00 – 7:30, středa 14:00 – 16:00 (ředitelna)
Eva Papáčková
středa 7:00 – 7:25 (4. třída)
Zlata Holečková
pondělí 7:15 – 7:30 (sborovna)
Lenka Keprtová
středa 7:00 – 7:30 (kabinet vedle 4. třídy)
Po předchozí telefonické domluvě kdykoliv, podle potřeby.
- Matematické kavárny ve škole
V tomto školním roce probíhat nebudou.
- Pro školní zahradu máme zájem o přebytky trvalek (sazenice, semínka).
- I letos apelujeme na rodiče, prohledávejte pravidelně svým dětem vlasy a v případě výskytu vší se
postarejte o jejich likvidaci.
- Věnujte pozornost informacím v přiložené brožuře „Kdy do školy ano, kdy ne?“
- DĚTSKÁ BURZA VE ŠKOLE
I letos se s nadcházejícím podzimem výbor SRPDŠ rozhodl upořádat podzimní burzu. Budete tak mít
jedinečnou možnost pořídit něco „nového“, potřebného ba někdy i nepotřebného 😊 a udělat sobě či blízkým
radost.
K prodeji bude přijímáno hlavně dětské podzimní a zimní oblečení, obuv, vybavení pro podzimní a zimní
sporty, hračky, hry a stavebnice pro děti a dospívající, kočárky a další vybavení pro miminka, těhotenské
oblečení, ale i dámské oblečení pro tuto sezónu.
Pořízením aktuálně potřebných věcí za bazarové ceny přispějete do fondu SRPDŠ, který bude použit na rozvoj
školních i mimoškolních aktivit dětí z naší Masarykovy základní školy. Proto si do diářů zapište termín 6.10. a
7.10. kdy se opět ve školní jídelně budou přijímat věci k prodeji a ve dnech 8.10. a 9.10. si budete moci přijít
„zašopovat“ 
Prosíme všechny, kdo mohou jakkoli pomoci a přiložit ruku k dílu, aby kontaktovali L. Plevákovou nebo I.
Kristejnovou či kteréhokoli člena spolku SRPDŠ.
Pomáhajícím dobrovolníkům bude umožněn přednostní nákup.
Bližší informace budou uveřejněny na plakátech a Fb školy.

- Na Vaše připomínky ke škole můžete využít druhou stranu návratky, popř. jiný samostatný list či kontakty:
info@zsklasterec.cz; tel.: 465 637 383; sledujte také aktuality na stránkách školy www.zsklasterec.cz
Další telefonní kontakty: jídelna 731 526 869; sborovna, školní družina 733 565 057; ředitelna 731 526 892.
Děkujeme Vám za spolupráci a vstřícnost

Do spolku SRPDŠ velmi rádi přivítáme nové členy, kteří se s námi budou podílet na pořádání akcí
přinášejících zisk žákům školy.

