PRÁZDNINOVÉ INFORMACE ZE ŠKOLY

Vážení rodiče žáků naší ZŠ Ostopovice,
předkládáme Vám informace k počátku školního roku 2020/2021.
Organizace 1. září
Slavnostní zahájení školního roku před budovou začne v 8.00 společně pro MŠ i ZŠ,
následuje přesun všech žáků, případně i rodičů do jednotlivých tříd. Žáci ZŠ odchází
v cca 8.45 domů. V 8.45 domluva zájemců
o družinu s vedoucí ŠD v učebně 1. ročníku (odevzdání přihlášek, informace).
Žáci 1. ročníku přijdou do školy s aktovkou, ostatní nemusí.
Učebnice a další pomůcky vydávat nebudeme.
Organizace 2. září
Ranní družina od 6.30, vyučování pro 1. a 2. ročník do 11.50, pro 3. ročník do 12.15,
pro 4. a 5. ročník
do 12.45, rozdání učebnic a sešitů, rozvrh hodin, seznámení se školním řádem a
organizací roku.
Školní družina do 17.00.
Od 3. září bude výuka dle rozvrhu, rozvrh zveřejníme na webu školy do 28. 8.
Provozní doba v průběhu školního roku
ZŠ: příchod od 7.40 do 7.50, vyučování dle rozvrhů
ŠD: 6.30 – 7.40 v učebně 3. ročníku, 11.45 – 16.30 v učebně 1., 2. a 3. ročníku
Od 14.00 do 15.00 nelze ve ŠD vyzvedávat ani přivádět žáky.
Školní jídelna
V příloze tohoto emailu máte základní informace. Vyplněnou přihlášku můžete přinášet
27. 8. od 14.00 do 20.00 přímo vedoucí školní kuchyně paní Lence Balážové
(kancelář ve staré budově, vchod ze dvora). Vzhledem k dovážení obědů je NUTNÉ
se přihlásit ke stravování již v tomto termínu. Záloha na stravu je 500 Kč – platíte jen v
případě, že jste se nestravovali v minulém roce. Pro ZŠ bude první svačinka i oběd 2.
září.
Nabídku kroužků zveřejníme na začátku září.
Třídní schůzky pro rodiče žáků ZŠ
Třídní schůzky v novém školním roce budou v pondělí 21. 9. 2020 v 17.00 (organizační
záležitosti, školní řád).
Přejeme dětem i Vám pohodový vstup do nového školního roku 2020/2021.
Za všechny zaměstnance školy

Mgr. Petr Juráček, ředitel školy
V Ostopovicích 14. 8. 2020

INFORMACE O PLATBÁCH ZA STRAVNÉ A ŠKOLNÉ OD 2. 9. 2020
STRAVNÉ
Zálohová platba za stravné 500 Kč u nových strávníků se bude platit hotově
v kanceláři školní jídelny.
Od října se platba za stravné bude strhávat inkasem,
a to vždy jen částka, kterou vaše dítě projedlo v předcházejícím měsíci.
První platba proběhne 2. října 2020.
Stravné hradíte bankovním převodem, a to formou inkasa, výjimečně převodem na účet
do 8. dne v měsíci.
U příkazů použijete variabilní symbol – datum narození dítěte – ve formátu dle vzoru 1.
2. 2011 = 01022011
(do poznámky k platbě uveďte jméno a příjmení dítěte).
Na základě vašeho souhlasu s inkasem (pokud máte z minulého roku, neměňte) Vám
budeme pravidelně strhávat platby z vašeho účtu 2. pracovní den v měsíci.
Svolení proveďte ve výši 1 000 Kč na jednoho žáka.
Účet školy, na který bude platba hrazena, je 181 800 516 / 0300.
PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ – OBĚDY, SVAČINY
Školní jídelna je v provozu v pracovní dny. Odhlašování svačinek a oběda probíhá
dohromady. Nelze odhlásit jen jeden pokrm (např. pouze svačinu). Obědy se
odhlašují vždy den předem do 9 hodin. Přihláška, případně následná odhláška je
možná pouze elektronicky na www.jidelna.cz, předáme Vám jméno a heslo, případně
formou SMS vedoucí ŠJ. Pokud není možné včas stravu odhlásit, můžete si oběd
vyzvednout (za obvyklou cenu) v době od 11.15 do 11.45 ve školní jídelně, a to pouze
první den nepřítomnosti dítěte.
Oběd odnesený v jídlonosiči je určen k okamžité spotřebě.
Věkové kategorie strávníků
Dle vyhlášky 107/2005 Sb. školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči o žáky pouze po
dobu jejich pobytu
ve škole. Žáci jsou rozděleni do věkových kategorií: 7–10 let – platba 24 Kč, od 11 let –
platba 27 Kč.
Věkem žáka se rozumí věk, který dosáhne v průběhu školního roku (v období od 1. září
do 31. srpna).
V době nepřítomnosti žáka ve škole
Pokud rodiče dítě včas neodhlásí, zaplatí od druhého dne plnou cenu oběda, tj. včetně
ceny potravin, věcných i osobních nákladů. Jde o smluvní cenu, tj. výše finančního
normativu.
Výdej stravy

Obědy od 11.50 do 13.30 ve školní jídelně. Svačiny od 9.20 do 10.00. Svačina (pečivo,
pomazánky, různorodé přílohy, ovoce, zelenina, pitný režim) je připravována
zaměstnanci školy v jídelně.
Cena je 16 Kč (v ceně je zahrnut nákup potravin, mzdové prostředky, provoz).
S případnými dotazy se obraťte na vedoucí stravování paní Lenku Balážovou,
e-mail: jidelna@zsostopovice.cz, tel.: 547 211 325, mobil.: 737 350 798.

ŠKOLNÉ ZA DOCHÁZKU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
Školné za docházku dítěte do ŠD je stanoveno na 150 Kč měsíčně.
Platí se 750 Kč v půlročních intervalech: září – leden, únor – červen. Platbu
provedete jednorázovým příkazem do 15. září a do 15. ledna na účet školy
181 800 516 / 0300. Částku odesílejte na účet školy pod variabilním symbolem Vašeho
dítěte a do zprávy pro příjemce uvedete jméno a příjmení dítěte + SD. Variabilní
symbol dítěte pro potřeby třídního fondu, školních akcí a školní družiny Vám
předají třídní učitelé 2. září.
Přihlašování a odhlašování ze ŠD může proběhnout na základě formuláře.
Při odhlášení se vrací finance za nezapočaté měsíce docházky.

SEZNAM ŠKOLNÍCH POTŘEB NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021, 5. ROČNÍK
Vážení rodiče, předkládám zásadní informace k naší třídě:
Třídní učitel: Mgr. Gabriela Waldhansová, e-mail: waldhansova@zsostopovice.cz,
mobil: 773 938 064
Zůstatek třídního fondu je celkem 5 943 Kč.
Do třídního fondu budou vybrány finance na začátku školního roku ve výši 1 000 Kč
za žáka. Splatnost do 30. 9., platbu provedete v září po upřesnění variabilního symbolu.
Pomůcky, které zajistí škola:
- Učebnice + obaly
- Pracovní sešity ČJ, AJ, M
- Sešity + obaly
- Lepidla, pravítka
- Výtvarné potřeby
- Hygienické potřeby
- Další potřebné
Pomůcky, které zajistí rodiče:
- Vybavené pouzdro – doporučení: 2 pera negumovací, kvalitní kružítko + tuhy, guma,
pastelky
- Převlečení a přezutí do TV v prodyšné (textilní) tašce (šortky, tričko, tepláková
souprava, tenisky na ven, obuv do tělocvičny, která nezanechává na parketách stopu).
- Převlečení do VV (staré tričko, košile…)
- Přezůvky
Doporučujeme vše zásadní podepisovat (oblečení, obuv, větší pomůcky).
Všechny další pomůcky, které Vaše děti využívaly k výuce a Vy jste je platili v
předchozích letech, jim i nadále zůstávají a budeme s nimi pracovat.
V případě dotazů a nejasností se na mě obracejte.
Děkuji za spolupráci a těším se na společná setkávání s dětmi i Vámi.
S pozdravem Gabriela Waldhansová

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ – ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
(vybranou variantu zakroužkujte)
Jméno žáka:

……………………………………………………

Třída:

…………………

Datum narození:

……………………………………………………

Bydliště:

……………………………………………………

OBĚDY

ANO

SVAČINY

PLATBA

ANO

NE
NE

INKASO

TRVALÝ PŘÍKAZ

Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s informacemi o školním stravování.

Jméno zákonného zástupce: …………………………………………

Podpis: …………………...

Dne: …………………….

ZÁPISNÍ LÍSTEK ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Jméno a příjmení žáka: ……………………………………………………….Třída:….….

Datum narození: ……………………………………..
Bydliště…………………….…………………………………………………………………..
Upozornění na zdravotní problémy žáka: ………………………………………………….
RANNÍ DRUŽINA
ODPOLEDNÍ DRUŽINA

ANO

NE
ANO

NE

Jméno a příjmení matky:……………………………………….. tel.: ……………………
Jméno a příjmení otce: ………………………………………... tel.: ……………………
Doba a způsob odchodu dítěte ze ŠD - možno upřesnit po zahájení kroužků:
Den

Hodina

Poznámka (samostatný odchod dítěte, doprovod, odchod do
kroužků/odchod kdy kroužek není).

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Má-li být dítě uvolněno ze ŠD jinak, než je uvedeno na zápisním lístku, musí se předem prokázat
písemným souhlasem rodičů (KHS). Na telefonické požádání bude dítě uvolněno pouze v krajním
případě (SMS). V tuto chvíli za něj zákonný zástupce přebírá zodpovědnost.

Seznámili jsme se s družinovým řádem, který je na webových stránkách školy.
Podpis zákonných zástupců žáka ……………………………………..
…………...

ZMOCNĚNÍ POVĚŘENOU OSOBOU ZE ŠD
k vyzvedávání dítěte ze školní družiny pro školní rok 2020/2021
pro Mateřskou školu a Základní školu Ostopovice, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace, Školní 18, 664 49 Ostopovice

Datum

Jméno a příjmení žáka:

……………………………………………………

Třída:

…………………

Datum narození:

……………………………………………………

Bydliště:

……………………………………………………

Zplnomocňuji k vyzvedávání mého syna/dcery ze ŠD tyto níže uvedené osoby:

Jméno a příjmení, bydliště

Rok narození:

Vztah k dítěti

Zákonný zástupce prohlašuje, že od převzetí dítěte jinou osobou, přebírá
veškerou zodpovědnost.
Jméno zákonného zástupce: …………………………………………

Podpis: …………………...

Dne: …………………….

