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Úvod
Vážení rodiče,
po náročném závěru předchozího školního roku se opět ocitáme na startu.
Rád bych napsal, že stín mimořádných opatření v rámci prevence šíření
koronaviru je zažehnán, ve skutečnosti bohužel platí, že teprve nadcházející
týdny ukáží, nakolik se bude nutné vrátit k nějakým organizačním úpravám,
ne snad přímo k uzavření školy.
Přijatá opatření budou průběžně aktualizována na základě tzv. semaforu.
Sledujte proto své e-mailové schránky a web školy.
Přeji nám, aby nový školní rok probíhal ve větším poklidu, než rok předchozí.
PhDr. Václav Meškan, Ph.D.
ředitel školy

Novinky v ZŠ Dubné
Rekonstrukce IT učebny a virtuální jazyková laboratoř
V průběhu letních prázdnin proběhla rekonstrukce učebny informatiky.
Kromě kompletní obnovy PC vybavení a výměny interaktivní tabule za
modernější interaktivní displej byla v této učebně instalována virtuální
jazyková laboratoř Omneo – systém, který umožňuje učiteli nejen cizích
jazyků individuálně komunikovat a sdílet data s jednotlivými žáky nebo
skupinami žáků. Tento systém bude pro výuku velikým přínosem.
Nové vybavení pro výuku technických a přírodovědných předmětů
Modernizace se dočkalo vybavení dílen a kabinetu fyziky. Z dotace byly
pořízeny tři 3D tiskárny, dětské obráběcí stroje, několik sad stavebnice LEGO
mindstorms, Ozoboti pro výuku základů programování a robotiky a několik
sad oblíbené stavebnice Merkur Elektronic. Pro výuku fyziky byly pořízeny
nové soupravy pro experimentování a badatelskou výuku, které konečně
nahradí současné přestárlé vybavení.
Nová posila pedagogického sboru
V novém školním roce jsme posílili pedagogický sbor druhého stupně o čtyři
nové tváře. Novou kolegyní vyučující český jazyk a hudební výchovu je
zkušená paní učitelka Petra Adamčíková, učitelkou tělocviku a zeměpisu je
paní učitelka Lucie Moravcová, ve výuce angličtiny zastupuje paní učitelka
Petra Faustová a novým učitelem tělocviku, dílen a fyziky je pan Jan Mercl.
Přejeme všem čtyřem, aby se s naší školou rychle sžili a líbilo se jim u nás.
Adaptační období po koronavirovém uzavření škol
Vzhledem k dlouhé době, po kterou žáci nemohli navštěvovat školu a k velice
rozdílným podmínkám, které žáci měli pro svou domácí výuku, budou první
měsíce výuky v novém školním roce adaptačním obdobím. Cílem bude
nenásilnou formou zmapovat úroveň a podmínky jednotlivých žáků
a sjednocení startovní pozice pro nadcházející rok. V průběhu roku bude
učivo omezeno na důležité výstupy, aby nebyli žáci nadbytečně přetěžováni.
V průběhu prvních dvou měsíců nebudou žáci klasifikováni. Cílem není
rozdávat známky a stresovat děti, ale vyrovnat individuální rozdíly
jednotlivých dětí.

Hrozí opět uzavření škol?
Novinkou od 1. 9. 2020 je zavedení povinnosti domácí výuky pro žáky v době
uzavření školy. Není možné vyloučit, že k tomu v důsledku zhoršení
epidemiologické situace opět v nějakém rozsahu dojde. Naším cílem pro
nadcházející týdny bude, abychom byli my i žáci pro takový případ mnohem
lépe připraveni a mohli pružně přejít do režimu smíšené výuky nebo čistě
distanční výuky
Jak dál v základním školství?
Koronavirové plošné uzavření škol rozhýbalo ledy a vedlo ke zvýšení
systémového tlaku na modernizaci obsahu a forem vzdělávání. Kromě
samotného obsahu učiva, který musí projít odtučňovací a očistnou kůrou, aby
zbyl prostor na důležité aktivity a důležité učivo, je kladen důraz rovněž na
způsob a formu hodnocení žáků. Moderní pedagogická věda zná alternativní
nástroje, které mnohem lépe, než klasické stigmatizující známkování,
poskytuje žákům informaci o tom, kde se nachází a na čem je nutné
zapracovat. Od září proto očekávejme i v naší základní škole postupné
zavádění nástrojů tzv. formativního hodnocení (což není nutně pouze slovní
hodnocení). Klasifikační stupně nezmizí, ale budou nadále součástí hodnotící
zprávy ve čtvrtletí a na konci pololetí, kde budou doplněny o slovní hodnocení
konkrétních dosažených výstupů. Ani v mezičase žáci a jejich rodiče
nepřijdou o možnost sledování pokroku, nebude to ovšem formou třídění
výkonu na klasifikační stupně. S konkrétní formou hodnocení budou rodiče
i žáci seznámeni v průběhu adaptačního období a věřím, že čas ukáže, že se
ubíráme správným směrem.

Školní družina
Poplatek za ŠD
Je pro tento školní rok stanoven na 49 Kč a bude nadále hrazen
prostřednictvím školní online pokladny.
Organizační úprava provozu ŠD
Na začátku školního roku budou rodiče žáků informováni o drobných
organizačních úpravách ohledně vyzvedávání dětí ze školní družiny
souvisejících s omezením pohybu osob v prostorách školy.

Kroužky
Dovolí-li nám to přijatá preventivní opatření, bude i v letošním školním roce
pro žáky připravena široká nabídka kroužků. Do průběhu kroužků může
ovšem v průběhu školního roku zasáhnout zákaz spojování žáků napříč
skupinami, či zákaz vstupu externích lektorů do školy. Po dobu platnosti bílé
barvy na epidemiologickém semaforu ovšem nic nebrání tomu, abychom
kroužky otevřeli.
Rodiče žákům
Jako v předchozích letech i letos opakujeme výzvu rodičům, kteří by chtěli
pracovat s dětmi, aby nás kontaktovali. My jim rádi pomůžeme s organizací
vlastního kroužku a zdarma poskytneme prostory ve škole.

Plánované akce pro veřejnost
Z důvodu nejistoty v souvislosti s epidemiologickou situací v republice jsme
museli omezit některé plánované akce pro veřejnost. Plánovaná zahajovací
slavnost se konat nebude, tradiční vánoční jarmark je v tuto chvíli zahalen
otazníky. Zbývá doufat, že na jaře již bude situace stabilnější a jarní akce
včetně školního plesu proběhnou bez omezení.

Organizace školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Ukončení 1. pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny

29. 10. – 30. 10.
23. 12. – 3. 1.
28. 1.
29. 1.
15. 2. – 21. 2.

Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny

1. 4. – 5. 4.
1. 7. – 31. 8.

Plánované dny ředitelského volna v roce 2020-21 - pátek 16. 10.,
další dle potřeby z organizačních a technických důvodů.

Termíny třídních schůzek
V letošním roce jsou opět plánovány třídní schůzky na konci každého pololetí. Čtvrtletní třídní schůzky jsou nahrazeny individuálními pohovory s rodiči. Učitelé
i vedení školy jsou rodičům ovšem k dispozici průběžně celý rok po předchozí domluvě. Pololetní třídní schůzky jsou plánovány na 6. 1. 2021 a 24. 5. 2021. vždy od
16.00 do 18.00
_____________________________________________________________________
PODPOŘTE NÁS, ZATÍMCO NAKUPUJETE
Chcete-li podpořit naši školu, můžete kromě přímého finančního daru prostřednictvím Nadačního fondu ZŠ a MŠ Dubné využít možnost podpory během nákupu
v e-shopu Alza. Za loňský rok tak náš Nadační fond získal více než 7 tis. Kč. Více informací naleznete na webu školy:
http://www.zsdubne.cz/podporte-nas-zatimco-nakupujete.html

Výtah ze školního řádu
Školní řád je základním dokumentem, který upravuje práva a povinnosti
všech účastníků vzdělávání a vymezuje pravidla vzájemného chování. Je
závazný pro žáky, pracovníky školy i rodiče, ale i všechny ostatní, kteří do
prostor školy vstoupí. V plném znění je k dispozici na webu školy.

předá tyto osobní věci do úschovy vyučujícímu nebo v kanceláři
školy.
•
V případě ztráty osobní věci žák tuto skutečnost neprodleně hlásí
vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy. V případě, že
žák nalezne cizí věc, odevzdá ji do kanceláře školy.
•
Žák je povinen plnit povinnost třídní služby (blíže specifikováno ve
školním řádu).
Upozornění: Při pobytu ve škole v době výuky i při školních akcích
konaných mimo školu je žákům zakázáno nakupovat a konzumovat
energetické nápoje, kávu a alkoholické nápoje včetně nealkoholického
piva.

Práva a povinnosti žáků
Žák má právo:
•
na vzdělání, výchovu a školské služby, které odpovídají
vzdělávacímu cíli školy a směřují k rozvoji jeho osobnosti,
•
na odpočinek v době přestávek,
•
na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a před sociálně
patologickými jevy, na ochranu před všemi formami sexuálního
zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními
látkami,
•
na informace o průběhu vzdělávání a o hodnocení výsledků
vzdělávání a hodnocení chování,
•
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím podstatných záležitostí jeho
vzdělávání a jeho osoby,
•
na poradenskou pomoc školy nebo školského zařízení
(pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického
centra, střediskem výchovné péče),
•
zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být volen,
pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele
školy,
•
na používání povolených pomůcek,
•
v průběhu celého vyučování dodržovat pitný režim (pití
nealkoholických a bezkofeinových nápojů z uzavřených nádob).
Žák je povinen:
•
Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.
•
Dodržovat školní řád, provozní řády odborných učeben,
tělocvičny, pravidla hygieny, bezpečnosti a požární prevence ve
škole, pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti.
•
Chovat se ke všem zaměstnancům školy slušně a plnit pokyny
všech zaměstnanců školy, které směřují k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví. Žák je povinen plnit pokyny všech pedagogických
pracovníků školy spojené s výchovou a vzděláváním, které jsou
vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. Zvláště
hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy
se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností žáka
stanovených školským zákonem.
•
Žák nesmí nosit do školy věci, které nemají vztah k vyučování, věci
nebezpečné pro život a zdraví (např. výbušniny, zbraně a
chemikálie), literaturu a jiné nosiče s tematikou podporující
rasismus, násilí, nacismus, fašismus a pornografii. Je zakázáno
propagovat, nosit, držet, distribuovat a užívat návykové
a omamné látky ve škole nebo v areálu školy.
•
Ve výuce tělesné výchovy nebo při jiných pohybových činnostech
žák nesmí nosit oblečení, obuv, šperky ani jiné předměty, které
mohou být příčinou úrazu. Piercing si musí žák vyjmout nebo
bezpečně přelepit náplastí.
•
Žák nesmí ubližovat, ohrožovat nebo zastrašovat jiné žáky, nejsou
přípustné žádné projevy šikany včetně kyberšikany.
•
Žák smí používat mobilní telefon a další komunikační zařízení ve
škole jen s výslovným svolením vyučujícího, a to především v
případě využití mobilního telefonu jako výukové pomůcky. V
ostatních případech je telefon vypnutý a uklizený. Pořizování
záznamu (audio, video, fotografie) jiných osob bez jejich souhlasu
bude vždy považováno za obzvláště hrubé porušení školního
řádu. Při podezření ze zneužití pořízeného záznamu bez svolení
dotyčné osoby či umístění na internetu, bude k projednání
přizvána Policie ČR.
•
Ve škole nejsou místa určená nebo obvyklá k odkládání takových
osobních věcí jako jsou mobilní telefony nebo jiná komunikační
zařízení, či peníze. Tyto osobní věci žák neodkládá a nosí je stále
při sobě. V případě potřeby (např. výuka tělesné výchovy) žák

Práva a povinnosti zákonných zástupců
Zákonní zástupci žáků mají právo
•
na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání nezletilého žáka,
•
na informace o změně výuky; jestliže dojde ke změně obsahu
nebo rozsahu školního vyučování (exkurze, zkrácení vyučování,
vyhlášení ředitelského volna, hodina odpadne apod.), škola o
těchto skutečnostech informuje na webových stránkách
nejpozději 1 den předem, ve výjimečných případech (např.
havárie) v daný den,
•
volit a být voleni do školské rady,
•
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím a skutečnostem týkajícím se
podstatných záležitostí vzdělávání žáka,
•
na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech
vzdělávání žáka.
Zákonní zástupci žáků jsou povinni:
•
zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
•
na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
•
oznámit škole údaje evidované ve školní matrice, neprodleně
informovat školu o jejich změně a o jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
•
informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by
mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
•
dokládat důvodu nepřítomnosti žáka ve vyučování a omlouvat
nezletilé žáky v souladu s podmínkami školního řádu,

•

v případě nutného lékařského vyšetření nebo ošetření žáka školy,
které organizačně zajistí škola, zaplatí regulační poplatek u lékaře.

Dokládání nepřítomnosti, omlouvání neúčasti žáka ve
vyučování
Nepřítomnost nezletilého žáka ve výuce omlouvá zákonný zástupce
nezletilého žáka. Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen:

•

oznámit předem známou absenci vždy před jejím započetím
třídnímu učiteli;

•

při předem neplánované absenci oznámit třídnímu učiteli důvody
nepřítomnosti ve vyučování nejpozději do 2 pracovních dnů od
počátku jeho nepřítomnosti (prostřednictvím systému Škola
Online, osobně, telefonicky, SMS zprávou z předem dohodnutého
telefonního čísla, e-mailovou zprávou z předem dohodnuté
adresy e-mailem),
•
následně omluvit nepřítomnost ve výuce prostřednictvím
systému Škola Online nejpozději do 3 dnů počínaje dnem, kdy žák
znovu začne navštěvovat školu. Později omluvená nepřítomnost
žáka ve výuce je považována za neomluvenou.
Pokud to třídní učitel považuje za důvodné, může se souhlasem ředitele školy
požadovat jako součást omluvenky žáka potvrzení ošetřujícího lékaře. O této
skutečnosti bude zákonný zástupce nezletilého žáka prokazatelně
informován.
O předem známé absenci delší než dva dny (rodinná dovolená, sportovní
soustředění, …) rozhoduje ředitel školy na základě žádosti podané na určeném
tiskopisu, který je k dispozici v kanceláři školy a na webu školy.

Kontakty (ostatní kontakty jsou k dispozici na webu školy)
Ředitel školy
PhDr. Václav Meškan, Ph.D.
Email: reditel@zsdubne.cz
Tel. 725 964 474

Kancelář školy, kontakt pro omlouvání dětí
Ing Petra Voborská
Email: kancelar@zsdubne.cz
Tel. 606 035 575

Ekonom
Jaroslava Bürgerová
Email: jaroslava.burgerova@zsdubne.cz
Tel. 606 035 523

Zástupce ředitele pro základní vzdělávání
Mgr. Helena Tlapáková
Email: helena.tlapakova@zsdubne.cz
Tel. 702 002 045

Výchovný poradce
Mgr. Renáta Tušlová
Email: renata.tuslova@zsdubne.cz
Tel. 724 022 241

Školní jídelna
Ing. Petra Voborská
Email: jidelna@zsdubne.cz
Tel. 606 035 552

Pro aktuální informace sledujte web školy WWW.ZSDUBNE.CZ a facebookový profil školy.

