Základní škola a Mateřská škola Hrabová,
okres Šumperk, příspěvková organizace
Hrabová 52, 789 01 Zábřeh
Tel. 583449138

IČO 75029405

Školní zpravodaj pro rok
2016/2017

www.skolahrabova.cz
E-mail ředitelství školy: skola.hrabova@atlas.cz
E-mail MŠ: ms@skolahrabova.cz

Určeno rodičům, dětem a přátelům naší školy.
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Vážení rodiče a přátelé naší školy,
pro začátek letošního školního roku jsme pro Vás připravili několik aktuálních informací
o naší škole.

Pracovníci školy:
Jana Večernice Vondálová

-ředitelka ZŠ a MŠ, třídní učitelka 4. a 5. roč.

Jaroslava Vločka Králová

-třídní učitelka 1. roč.

Monika Sněženka Haberlandová

-třídní učitelka 2. a 3. roč.

Eva Mráček Vysoudilová

-vychovatelka ŠD, učitelka ZŠ

Ivana Hamplová

-pedagogická asistentka ZŠ, vychovatelka ŠD,
učitelka MŠ

Petra Vondálová

-pedagogická asistentka ZŠ, školní asistentka,
učitelka ZŠ

Magdalena Jasněnka Schubertová

-pedagogická asistentka ZŠ, vedoucí školní stravovny,
učitelka MŠ

Gabriela Hojgrová

-zastupující vychovatelka ŠD, učitelka ZŠ a MŠ

Květoslava Kvítko Papoušková

-učitelka MŠ

Kateřina Pavlasová

-učitelka MŠ

Eva Hajtmarová

-zastupující učitelka MŠ

Stanislava Špačková

-školnice MŠ, zastupující učitelka MŠ

Lada Luterová

-školnice ZŠ, pracovnice provozu ve ŠJ

Marie Odstrčilová

-kuchařka

Jiřina Hrubá

-pracovnice provozu ŠJ

Organizace školního roku 2016/2017:
Začátek školního roku:

čtvrtek 1. září 2016

Konec 1. pololetí:

úterý 31. ledna 2017

Konec 2. pololetí:

pátek 30. června 2017

Podzimní prázdniny:

středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016

Vánoční prázdniny:

pátek 23. prosince 2016 - pondělí 2. ledna 2017
vyučování začne v úterý 3. ledna 2017 – týká se i MŠ

Pololetní prázdniny:

pátek 3. února 2017

Jarní prázdniny:

pondělí 27. února - pátek 3. března 2017

Velikonoční prázdniny:

čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017

Hlavní prázdniny:

sobota 1. července 2017 – pátek 1. září 2017

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.
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Mateřská škola
„Kdo si hraje, nezlobí.“
Naši jednotřídní mateřskou školu bude letos navštěvovat 28 dětí. Inspiraci pro náš celoroční
projekt jsme čerpali společně s naší ZŠ z časopisu Pastelka – „Na dvoře Karla IV.“. Na
vycházkách si budeme společně hrát, nabíjet se zážitky a ve školce si o všem novém
a zajímavém povídat. Pocity z prožitého budeme vyjadřovat výtvarnou, rukodělnou, hudební
a pohybovou aktivitou.
Náš osmičlenný předškolácký tým se bude třikrát týdně setkávat při činnostech v rámci
stimulačního programu „Maxík“, který děti výborně připravuje na bezproblémový vstup
do školy. Zbylá dvě odpoledne se opět zaměříme na deskové hry, letos navíc ve spolupráci
s Dětskou Mensou. Nadále budeme pokračovat v logopedickém projektu Veselá slovíčka a
opět se chceme vrátit k projektu Ekoškolka se zapojením rodičů do Ekotýmu, letos se
zaměřením na tematické okruhy voda a odpady.
Nabízíme:
* pobyt ve věkově smíšeném kolektivu,
* individuální rodičovské schůzky a konzultační dny pro rodiče,
* spolupráci se ZŠ (postupné zvykání si na školní prostředí, starší kamarády a p. učitelky),
* školku v přírodě,
* plavání,
* výchovné a kulturní akce (návštěvy muzeí a divadel),
* logopedickou prevenci,
* stimulační program Maxík – příprava předškoláků na školu,
* Klub Deskových her pro předškoláky.
Režim naší MŠ:
Provoz MŠ je od 6.30 do 16.00 hodin. V MŠ děti potřebují oblečení na doma i na ven,
náhradní oblečení, gumáky, pláštěnku, pyžamko, přezůvky a venkovní obuv s pevnou patou,
repelent. Na začátku školního roku si všichni donesou zubní kartáček s kelímkem a zubní
pastu. Prosíme, aby vše bylo označené.
Každodenní program je uspořádán následovně:
6.30 - 8.00 scházení dětí, ranní hry a individuální práce s dětmi
8.00 - 8.30 příprava na dopolední činnosti
8.30 - 9.00 ranní cvičení a hygiena, 1x týdně logopedická průprava
9.00 - 9.20 dopolední svačina a pitný režim
9.20 - 9.50 řízená činnost
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9.50 - 11.45 příprava, pobyt venku, pitný režim,
11.45 - 12.20 oběd a pitný režim, hygiena
12.20 - 14.10 příprava na odpočinek, odpočinek
12.30 - 12.45 odchod dětí po obědě
12.40 - 13.20 Maxík - po, út, st
12.40 - 13.00 Klub deskových her - čt
14.10 - 15.00 vstávání, odpolední svačina, pitný režim
15.00 - 16.00 rozcházení dětí
Úplata za předškolní vzdělávání v souladu se Školským zákonem (tzv. školkovné):
1. děti s celodenní docházkou
2. děti předškolního věku

200,-- Kč za měsíc
osvobozeny od platby po dobu 1 školního roku

Vždy na začátku školního roku vybíráme po dohodě s rodiči jednorázový příspěvek určený
k nákupu hraček a výtvarných potřeb. V letošním roce tento příspěvek činí 500,-- Kč.
Platby za stravné MŠ:

3 - 6let

7 let

Celodenní
Polodenní

27,-- Kč
21,-- Kč

33,-- Kč
27,-- Kč

Dopolední svačinka
Oběd
Odpolední svačinka

6,-- Kč
15,-- Kč
6,-- Kč

7,-- Kč
20,-- Kč
6,-- Kč

Poplatky za mateřskou školu se vybírají současně se stravným a to většinou druhý týden
v měsíci (úterý, středa) v době od 14.45 do 15.30 hodin. Stravné je třeba odhlásit nejpozději
do 7 hodin v den absence., telefonicky: 583 449 018 (MŠ), 732 270 631 (vedoucí stravovny).
V první den absence je možnost vzít si stravu do jídlonosiče a to za běžnou cenu, v případě
odebírání obědů i v dalších dnech absence za cenu ve výši (50,-- Kč). Školní jídelna vaří také
pro tzv. cizí strávníky. Bližší informace u p. Schubertové, popř. na webových stránkách školy.

Větší finanční částky (plavání, rodičovský příspěvek, škola v přírodě) lze platit
převodem na účet školy č.: 86-7470530227/0100 s uvedením jména a příjmení dítěte a
účelu platby.
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Základní škola
„Životem se učíme, školou žijeme!“

a
Školní družina
„Respektovat a být respektován“
V tomto roce bude naši školu navštěvovat 44 žáků v 5 ročnících, které budou rozděleny
následovně: I. třída (1. roč.), II. třída (2. - 3. roč.), III. třída (4. – 5. roč.). Naším prvořadým
cílem je kvalitní výuka probíhající v bezpečném a přátelském prostředí. Jak toho chceme
dosáhnout?
Již třetím rokem bude probíhat výuka počátečního čtení a psaní genetickou
metodou (1. ročník), která vede k porozumění čteného textu hned v počátcích výuky
a podporuje tak čtenářskou gramotnost dětí. Ta pak bude dále rozvíjena v hodinách čtení
vedených formou čtenářských dílen. Matematická gramotnost je maximálně rozvíjena při
výuce metodou prof. Hejného (již 1. – 5. ročník). Tato metoda klade důraz na logické
myšlení, komunikaci a hledání vlastních způsobů řešení. Výrazně rozvíjí děti se všemi stupni
nadání a zlepšuje celkový přístup dětí k matematice.
Celoroční projekt, který bude prolínat zájmovou činností školní družiny i některými
vyučovacími předměty, se jmenuje „Karlova univerzita“. Cílem této hry bude poznat
osobnost Karla IV. a zároveň se seznámit s dobou, ve které Karel IV. žil.
Pokračovat chceme také v již osvědčených aktivitách a projektech: Ekoškola, Recyklohraní,
Otužování, Čtení pomáhá, Olympijský víceboj, Mléko i ovoce do škol.
Nabízíme:
 rodinné prostředí ve škole, ve které je partnerský vztah mezi dětmi a dospělými
 konzultační dny formou rodič, dítě, učitel
 návštěvy kulturních a vzdělávacích akcí
 plavecký výcvik
 pobyt na škole v přírodě
 péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i o žáky nadané
 spolupráci s MŠ v rámci školních a mimoškolních akcí
 zaměření na osobnostní a environmentální výchovu
 možnost navštěvovat zájmové kroužky KŠ Hrabová
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Režim školy a školní družiny:
6.45 - 7.45 provoz ranní družiny, všechny děti by měly být ve škole nejpozději v 7.30. Času
před vyučováním využíváme k přípravě na vyučování, k občasným komunitním kruhům,
k práci Ekotýmu či jen k relaxaci
8.00 - 12.35 vyučování, během dopoledne je pro mladší ročníky s menším počtem
vyučovacích hodin k dispozici školní družina se zájmovou činností
11.45 - 13.00 oběd, letos obědváme ve dvou etapách dle rozvrhu
13.00 - 15.00 hlavní činnost ŠD (ve dvou odděleních)
15.00 - 16.00 relaxační činnost ŠD
Z důvodu plánování činnosti pro ŠD je možné odcházet v těchto časech: 13.00, 15.00, 16.00.
Předpokládané absence je nutné oznámit předem a to písemnou formou. Nepřítomnost ve
vyučování do žákovské knížky, nepřítomnost ve ŠD na lísteček. Neočekávané absence
oznámit co nejdřív alespoň telefonicky (583 449 138, 606 721 305), nejpozději však do tří
dnů.

Zájmová činnost:
Veškerou zájmovou činnost bude zajišťovat Komunitní škola Hrabová. Škola zajišťuje pouze
ty zájmové útvary, které tvoří nedílnou součást vyučování či ŠD:
Zálesák

-pro děti od 2. ročníku
-kroužek v rámci ŠD, turisticko-branná činnost
-vedoucí Eva Mráček Vysoudilová
-středa 15.00 – 17-00, začátek upřesníme

Nabídka zájmové činnosti komunitní školy bude zveřejněna během září.
Vždy na začátku školního roku vybíráme po dohodě s rodiči jednorázový příspěvek na sešity,
papíry na kopírování, výtvarné potřeby a hračky do ŠD. V letošním roce činí tento příspěvek
600,-- Kč.
Platby za stravné (veškeré platby probíhají přímo ve škole):
1. děti 7 - 10leté
2. děti 11 - 14leté

20,-- Kč
22,-- Kč

Větší finanční částky (plavání, rodičovský příspěvek, škola v přírodě) lze platit
převodem na účet školy č.: 86-7470530227/0100 s uvedením jména a příjmení dítěte a
účelu platby.
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Přehled plánovaných akcí MŠ a ZŠ Hrabová:
Předpokládaný termín:
Září
1. 9.
1. 9.
2. 9.
???
9. 9.
???
???
Říjen
3. 10.
???
???
???
24. 10.
Listopad
???
7. – 11. 11
14. – 16. 11.
18. 11.
27. 11.
Prosinec
???
14. 12.
20. 12.
22. 12.
Leden
14. 1.
9. – 13. 1
23. – 28. 1.
30. 1.
31. 1.
31. 1.
Únor
27. 2. – 3. 3.
Březen
???
Duben
12. 4.
18. – 21. 4
26. 4.
???
Květen
4. 5.
???
13. 5.
Červen
5. – 9. 6.
29. 6.
30. 6.

Název akce:

Pro koho:

Slavnostní zahájení šk. roku
Rodičovské schůzky
Výprava k Josefu
Sběr
Začátek plaveckého výcviku v Zábřehu
Trénink s olympionikem
Rodičovské schůzky předškoláků s Maxíkem

ZŠ a rodiče
ZŠ a rodiče

Otužování
Rodičovské schůzky pro 1. ročník
Drakiáda
Dopravní hřiště
Výstava ovoce a zeleniny v Dubicku

ZŠ
ZŠ a rodiče
ZŠ,MŠ,rodiče
ZŠ
ZŠ a MŠ____

Den Ekoškol
Konzultační odpoledne (rodič-žák-učitel)
Konzultační odpoledne
Ředitelské volno
Rozsvěcení stromečku

ZŠ,MŠ,rodiče
ZŠ a rodiče
MŠ a rodiče
ZŠ a MŠ
ZŠ,MŠ,rodiče

Prodej vánoční hvězdy
Vánoční den
Vánoční setkání s rodiči
Ředitelské volno

ZŠ
MŠ a rodiče
ZŠ a rodiče
ZŠ a MŠ

Maškarní karneval
Konzultace
Škola v přírodě Švagrov
Ředitelské volno
Pasování prvňáčků
Předání vysvědčení

ZŠ,MŠ,rodiče
ZŠ,MŠ,rodiče
ZŠ
ZŠ
ZŠ a rodiče
ZŠ

Jarní prázdniny

ZŠ

Projekt Vajíčko

ZŠ, MŠ

Zápis do 1. ročníku
Konzultační odpoledne (rodič-žák-učitel)
Den Země
Dobrý jezdec

ZŠ
ZŠ a rodiče
ZŠ,MŠ,rodiče
MŠ

Zápis do MŠ
Dopravní hřiště
Den rodiny

MŠ
ZŠ
ZŠ,MŠ,rodiče

Individuální konzultace dle potřeby
Rozloučení na školní zahradě
Předání vysvědčení

ZŠ a rodiče
ZŠ,MŠ,rodiče
ZŠ
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ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ
ZŠ,MŠ,rodiče
MŠ a rodiče

