Organizace školního roku 2020/2021
informace pro rodiče – zákonné zástupce žáků
Vážení rodiče,
v rukou držíte krátký informační leták s primárními informacemi o základní škole
a průběhu školního roku. V tomto období je velice složité naplánovat některé aktivity
s větším počtem účastníků. Neznamená to však, že veškeré školní dění utichne, ale
budeme se ještě více soustředit na aktivity v rámci tříd a jejich kolektivů.
Současné školní budovy slaví právě dnes (1. 9. 2020) své 60. výročí otevření. Toto kulaté
výročí si budeme připomínat v průběhu celého školního roku v podobě různých aktivit a
projektů. Budeme rádi, pokud se za námi do školy přijdete podívat a třeba nám sdělíte
své vzpomínky na léta strávená na naší škole.
Kontakty:
Všechny pedagogické pracovníky základní školy, třídní i netřídní učitele, můžete
kontaktovat prostřednictvím systému Bakaláři. V případě ztráty přístupových údajů
prosím kontaktujte třídního učitele (emailem). Všechny pedagogické pracovníky můžete
kontaktovat rovněž emailem ve tvaru:
jmeno.prijmeni@zsbolatice.cz
(např: david.neuvald@zsbolatice.cz)
Telefonní čísla:
Ústředna - sekretariát
553 655 252
sekretariat@zsbolatice.cz
Nižší stupeň (1.–5. tř.)

778 050 081

sborovna učitelé 1.–5. třída

Vyšší stupeň (6–.9. tř.)

777 736 622

sborovna 6.–9. tř., zástupce ředitele

Školní družina

viz níže

druzina@zsbolatice.cz

Jídelna

777 736 625

ballarinovazdenka@seznam.cz

Veškeré kontakty: www.zsbolatice.cz/kontakty
Pohovory s rodiči (zákonnými zástupci) budou probíhat v měsíci listopadu a dubnu (pro
žáky 1. ročníku také v září). Osobní konzultace s učiteli jsou možné kdykoli po předchozí
domluvě. Abychom mohli vytvářet ty nejlepší možné podmínky pro výchovu a vzdělání
vašich dětí, je pro nás velmi důležitá oboustranná komunikace. Proto nás neváhejte
kontaktovat nebo navštívit v případě jakýchkoli dotazů, problémů, připomínek nebo
návrhů.

Podpisy – samostatný list
Jako každý rok vás také požádám o několik podpisů (3) na přiložený samostatný list. Jedná
se o potvrzení, že jste se seznámili se školními řády, které jsou dostupné na
http://www.zsbolatice.cz/files/sr_2019.pdf.
Dále pak pro případ distanční formy výuky plánujeme vytvořit všem žákům účet pod
doménou zsbolatice.cz. Bude sloužit pro komunikaci v rámci této domény a využívání
služeb společnosti Google a jejích aplikací (Učebna, Disk, Meet, kalendář aj.).
Distanční forma výuky se od 1. 9. 2020 stala povinnou, stejně jako docházka do školy.
Poslední je potvrzení, že jste seznámeni s určitými omezeními v organizaci školního dne a
také s aktuální situací.
Sportovní dopoledne pro celou rodinu.
Rádi bychom vás pozvali na tuto již tradiční akci, která se uskuteční
v sobotu 12. 9. 2020 v době od 9:00 do 12:00 ve sportovním areálu
naší školy. Můžete si vyzkoušet svou zdatnost v olympijském víceboji
a díky koeficientu se i porovnat se svými dětmi nebo dalšími rodinnými
příslušníky. Pro nejzdatnější jsou připraveny medaile a pro všechny,
kdo se do soutěžení zapojí, upomínkové diplomy a malé sladké medaile. Občerstvení
zajištěno. Akce se uskuteční pouze za příznivého počasí.
Těšíme se na shledanou ve škole!
Dohoda o používání mobilních zařízení během školní docházky
V loňském školním roce jsme většinu z vás žádali o podpis dohody o používání mobilních
zařízení. Jsme moc rádi, že tato dohoda fungovala skvěle. V letošním roce mají již
všechny školy možnost tuto oblast upravit ve školním řádu, ale protože již máme
dohodnutý jiný systém, nebudeme k tomuto kroku přistupovat a dále budeme spoléhat
na naši platnou vzájemnou dohodu.
Elektronická ŽK – Bakaláři
Hodnocení prospěchu a chování probíhá pouze formou elektronické žákovské knížky
(Bakaláři). Zákonná úprava nám zatím neumožňuje přijímat elektronické omluvenky,
proto každý žák obdrží v papírové podobě ŽÁKOVSKÝ ZÁPISNÍK. Zápisník bude hlavním
prostředkem pro omlouvání absence žáků (v Bakalářích pouze informativně) a předávání
jiných důležitých sdělení, proto je nutné, aby jej žáci měli ve škole každý den. Žádáme
vás o vyplnění údajů, které se stvrzují podpisem zákonných zástupců.
Omlouvání absence
Důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování je povinen zákonný zástupce doložit nejpozději
do 3 dnů od počátku absence. Po návratu do školy musí být omluva provedena
zákonným zástupcem žáka písemně v žákovském zápisníku a musí obsahovat datum,
důvod absence a podpis zákonného zástupce.
Jako prevenci proti záměrné absenci v určitých předmětech upozorňujeme, že
krátkodobá absence nesmí přesáhnout hranici 30 % v daném předmětu. Jedná se
zejména o absenci v odpoledním vyučování nebo koncových hodinách.

Jídelna – školní stravování
V minulých letech měli naši žáci možnost vybírat ze dvou jídel. V současné době jako
mnoho jiných jídelen se omezíme pouze na jedno jídlo. Nezapomínejte
v případě nemoci obědy také odhlásit, při ztrátě přihlašovacích údajů se
prosím obracejte na 553 655 252, sekretariat@zsbolatice.cz. První den
nemoci může být oběd odebrán, v každém dalším dni je cena oběda již
55 Kč (vyhláška). Systém stravného pro žáky ZŠ funguje na principu
kreditu, tedy předplatíte si obědy formou trvalého příkazu a daný kredit se
dále spotřebovává každým odebraným obědem. Dovolujeme si také připomenout
důležitost použití unikátního variabilního symbolu při zadávání trvalého příkazu za
stravné.
Přejeme DOBROU CHUŤ!
Školní družina
Od letošního školního roku jsme upravili provozní dobu školní družiny.
Ranní provoz: 6:30 hod. až 7:40 hod. Odpolední provoz: 11:40 hod. až 16:00 hod.
Kontakty na jednotlivá oddělení:
778 051 108 Veronika Rinková
778 051 107 Marcela Halfarová
778 051 109 Jana Stuchlíková
778 051 110 Marie Ballarinová
777 736 626 Petra Hendrychová
Kurz plavání, lyžařský kurz - zatím s otazníkem.
Podle úprav školního vzdělávacího programu budou do plaveckého bazénu v Kravařích
dojíždět žáci z 2. až 4. ročníku (10 hodinových lekcí od března do května).
Lyžařský kurz je určen žákům 7. ročníku a uskuteční se v únoru 2020 ve Starých Hamrech
v Beskydech.

Další vybrané aktivity pro žáky během školního roku 2020/2021
Evropský týden Mobility
Mistrovství Hlučínska ve florbalu, Den otevřených dveří
Vánoční trhy (sbírka pro handicapované spolužáky)
Školní společenský ples: pátek 5. února 2020
Besedy se starostou obce, celotřídní hry
Realizace třídních projektů, návštěvy knihovny
Hasík – preventivní program hasičského sboru
Vědomostní a sportovní olympiády, sportovní soutěže
Preventivní programy, Matematický klokan, Pythagoriáda
Eurorebus – celostátní vědomostní zeměpisná soutěž
Kulturní programy, školní exkurze, divadelní představení
Pasování prvňáků na čtenáře, Dny zdraví, Den Země
Autorské čtení, recitační soutěže, Netradiční zimní olympiáda a mnoho dalších…

Areál školy
Hřiště (ekologické hřiště), které je umístěno v blízkosti mateřské školy, slouží především
pro děti docházející do školky. Mohou jej samozřejmě využívat také děti, které navštěvují
první a druhou třídu základní školy, v doprovodu rodičů. Pro rodiče s dětmi, kteří
docházejí do areálu v odpoledních hodinách, platí provozní řád. Rodiče jsou plně
zodpovědni za své děti, pro větší žáky jsou určena hřiště u školy.
Víceúčelová hřiště s umělým povrchem jsou volně přístupná veřejnosti (bolatickým
občanům). Jsme velmi rádi, že děti využívají hřiště ke sportování a doposud byly řešeny
pouze menší přestupky proti provoznímu řádu. Chceme připomenout, že každý
návštěvník by si po sobě měl uklidit a záměrně neničit vybavení hřiště. Veškeré
informace včetně možnosti pronájmu, obsazenosti, termínů turnajů a provozních řádů
naleznete na:
www.zsbolatice.cz/sportovni-areal
Včasná docházka do školy
V předešlém školním roce se stávalo, že někteří žáci docházeli do školy pozdě.
Dle Školního řádu se škola zamyká v 7:55 (v tento čas mají být žáci již ve třídě). Prosíme,
abyste dohlédli na včasný příchod dětí do školy, vyhneme se tak vzájemně
nepříjemnostem plynoucím z nedodržování Školního řádu.
Kroužky – nabídka zájmové činnosti pro žáky
Každý rok připravujeme pro naše žáky velmi pestrou nabídku kroužků. V tomto školním
roce jsme bohužel kvůli vládním nařízením dosti omezeni v našich možnostech. Seznam
kroužků bude na webových stránkách školy během měsíce září.

Termíny prázdnin ve školním roce 2020/2021
Začátek školního roku
1. září 2020 (pondělí)
Podzimní prázdniny
29. a 30. října 2020 (čt + pá)
Vánoční prázdniny
23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Pololetní prázdniny
29. ledna 2021 (pátek)
Jarní prázdniny
8. až 14. února 2021
Velikonoční prázdniny
1. dubna 2021 (čtvrtek)
Hlavní prázdniny
1. 7. až 31. 8. 2021
Informace o termínech prázdnin a kontakty naleznete v žákovských zápisnících, veškeré
informace pak na našich webových stránkách.
PŘEJEME VŠEM ÚSPĚŠNÝ A BEZPROBLÉMOVÝ ŠKOLNÍ ROK!
V Bolaticích dne 1. 9. 2020

David Neuvald, ředitel

Vážení rodiče,
nejdříve prosím vepište jméno a příjmení svého dítěte, poté třikrát podepište na příslušných místech a
pošlete po dětech zpět do školy paní učitelce třídní nebo panu třídnímu učiteli. Předem děkujeme.

Jméno a příjmení žáka.......................................................................................třída.................................
Seznámení s platnými řády školy
Svým podpisem prosím potvrďte, že jste se seznámili se všemi platnými řády, které jsou dostupné v
tištěné podobě v kanceláři školy nebo vzdáleně na www.zsbolatice.cz (Školní řád, Klasifikační řád, Vnitřní
a Provozní řád školní jídelny, Vnitřní řád školní družiny).

..........................................
Zákonný zástupce (1) podpis

............................................
Zákonný zástupce (2) podpis

...............................................
Žák - podpis (nejmladší se pokusí)

Souhlas se zřízením účtu Google (v doméně zsbolatice.cz)
Jako zákonní zástupci výše uvedeného žáka dáváme souhlas Základní škole a Mateřské škole Bolatice ke
zřízením účtu u společnosti Google Ireland Limited. Přečetli jsme si smluvní podmínky
https://policies.google.com/terms?hl=cs a souhlasíme s nimi.

..........................................
Zákonný zástupce (1) podpis

............................................
Zákonný zástupce (2) podpis

...............................................
Žák - podpis (nejmladší se pokusí)

Základní hygienická pravidla a postupy
 Do školy je možné přijmout jen dítě zdravé, bez viditelných příznaků nemoci (zvýšená tělesná
teplota, suchý kašel, dušnost, ztížené dýchání).
 Při příchodu i v průběhu vyučování bude probíhat namátkové bezkontaktní měření tělesné
teploty.
 Do školních budov je zakázán vstup osobám s příznaky infekčního onemocnění.
 U všech vstupů jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou, ihned po vstupu je nutná důkladná
dezinfekce rukou.
 Jsou-li příznaky onemocnění patrné již při příchodu dítěte do školy, jsou zákonní zástupci
neprodleně informováni o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte.
 Jestliže se příznaky onemocnění vyskytnou v průběhu dne, zákonní zástupci jsou neprodleně
informováni o nutnosti vyzvednutí dítěte v nejkratším možném čase. Do té doby je dítě s rouškou
izolováno.
 V izolaci pobývá dítě do doby převzetí zákonným zástupcem.
 Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce dítěte o tom, že má
telefonicky kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 Změnou Školského zákona se stává distanční (online, na dálku) forma výuky pro žáky povinnou.

..........................................
Zákonný zástupce (1) podpis

............................................
Zákonný zástupce (2) podpis

...............................................
Žák - podpis (nejmladší se pokusí)

Děkujeme za váš čas a přejeme všem hezký úspěšný školní rok 2020/2021.

