Základní škola a Mateřská škola Supíkovice,
okres Jeseník, příspěvková organizace
PSČ 790 51

tel.: 584 432 131, 606 040 984 e-mail: lasakova@skola-supikovice.info

www.skola-supikovice.info

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20 NA ZŠ A MŠ SUPÍKOVICE
Vážení rodiče a žáci,
jsme na začátku nového školního roku. Přála bych si, aby byl pro nás všechny úspěšný. Byla bych ráda,
kdybychom společně více komunikovali, a tak nastavili příjemné prostředí ve škole. Každý den jsme pro vás ve
škole do 14:00 hodin. Využívejte všechny dostupné možnosti komunikace a obracejte se na nás s jakýmkoliv
problémem. Neváhejte nás kontaktovat.
Telefonní číslo na pevnou linku do školy je 584 432 131, další čísla:
ředitel školy

606 040 984

zástupce ředitele

606 730 678

1. stupeň

606 707 367

2. stupeň

601 386 599

školní družina

601 386 613

školní jídelna

584 432 067, 601 386 600

mateřská škola

584 432 134, 601 582 823

školník

601 386 598

Mailovou adresu školy a www stránky najdete v záhlaví tohoto listu. Zde se dovíte vše o tom, co se ve škole
děje Máme také školní facebookový profil. S učiteli si můžete domluvit osobní konzultaci v dohodnutý termín.
Je možné k tomu využít elektronickou žákovskou knížku. Zde jsou pro vás připraveny veškeré informace o
vašem dítěti. Vedení školy, metodik prevence a výchovný poradce jsou také ve škole pro vás.
Přeji nám všem hodně radosti v novém školním roce!
Mgr. Jarmila Lašáková
1. Slavnostního zahájení nového školního roku bude v pondělí 2. září 2019 v 8:00 hod ve velkém sále
Národního domu. Po ukončení slavnostního zahájení žáci odejdou domů, do školy první den nepůjdou.
Školní družina bude v tento den v provozu od 9:00 (po ukončení zahájení roku) do 15:00 hod.
2. Termíny prázdnin:
podzimní prázdniny

29. - 30.10.2019

vánoční prázdniny

23.12.2019 - 3.1.2020

pololetní prázdniny

31.1.2020

jarní prázdniny

3.2. – 9.2.2020

velikonoční prázdniny

9.4.2019 (10.4. je státní svátek)

hlavní prázdniny

1.7. – 31.8.2020

3. Cena za obědy za měsíc září ve školní jídelně:
MŠ dítě 3-6 let

MŠ dítě 7 let

ZŠ

celodenní strava – 33,- Kč

celodenní strava – 40,- Kč

děti 7 – 10 let – 22,- Kč

přesnídávka + oběd – 25,- Kč

přesnídávka + oběd – 32,- Kč

děti 11 – 14 let – 25,- Kč

přesnídávka – 9,- Kč

přesnídávka – 10,- Kč

děti 15 a více let – 27,- Kč

Stravenky se budou prodávat u vedoucí školní jídelny:
V pátek 30.8. a v pondělí 2.9. od 6:00 do 12:00 hod. a následující dny od 6:00 do 7:30
V průběhu měsíce je možno stravu zaplatit denně od 6:00 do 7:30 hod. vždy na následující den. Oběd bude
dítěti vydán na základě předložené stravenky. Pokud dítě stravenku zapomene, bude mu oběd vydán ve
13:15 hod.
Pokud dítě onemocní, může si rodič první den vzít oběd do jídlonosičů. Na další dny je rodič povinen
odhlásit dítě z obědů u vedoucí školní jídelny s doložením stravenek na příslušné dny. Pokud rodič dítě
v době nemoci neodhlásí, musí od druhého dne nemoci platit i režijní náklady na stravu, nemá nárok na
dotaci. Doplatek za režijní náklady činí u všech dětí ZŠ 27,- Kč. Doplatek u dětí MŠ závisí na druhu
odebíraných jídel (přesnídávka, oběd, celodenní strava).
Přihlášky a odhlášky stravy se berou denně od 6:00 do 11:00 hod. vždy na následující den. Na stávající den
je možno stravu odhlásit do 6:15 hod.
Strávníky, kteří platí obědy převodem z účtu, upozorňujeme, že mají oběd zaplacen již od 2.září.
4. V letošním školním roce zavádíme elektronickou žákovskou knížku pro všechny ročníky.
5. Podle výnosu MŠMT jsou žákům základních škol zdarma půjčovány pouze učebnice. Ve snaze o zajištění
plynulé a kvalitní výuky zajišťujeme navíc ve spolupráci s rodiči pracovní sešity a mimoučebnicové učební
texty. Ve škole budou pro žáky nachystány balíčky potřebných sešitů, které si mohou koupit. Pokud tuto
možnost nevyužijí, koupí si sešity sami v obchodě.
6. Na naší škole budou otevřena dvě oddělení školní družiny pro žáky 1. - 5. ročníku, v družině bude
zachován ranní provoz i odpolední ŠD zůstane jako vloni. Do počtu 30 dětí na oddělení je možno zařadit i
žáky 2. stupně. Přihlášky obdrží žáci na začátku školního roku. Ranní provoz bude zahájen od 9.9.
Ranní provoz bude od letošního školního roku pouze pro žáky 1. až 3. ročníku. Rodiče budou děti vodit
ráno do MŠ nejdříve od 6:00 hod. V 7:00 budou žáci převáděni do školy.
7. Průkazky na slevu jízdného se budou potvrzovat od 26.8. do 29.8.2019 od 8.00 do 14.00 hod.00.
8. Nadále budeme spolupracovat se ZUŠ Vidnava na výuce hudebních a výtvarných oborů přímo v naší škole.
9. Škola je zachována v plném rozsahu jako vloni. První třída bude letos samostatně, ostatní třídy prvního
stupně budou spojeny.
10. Celá škola pojede od 4. do 6. září na GO kurz do tábora v Černém potoce. Cílem kurzu je adaptace
spojených tříd a na 2. stupeň ZŠ, stmelení třídních kolektivů. Pro všechny třídy bude připraven zvláštní
tematický program přiměřený věku dětí. Žádáme rodiče, aby své děti na kurz vyslali, protože při neúčasti
větší části třídy je cíl kurzu obtížné naplnit. Určitě je i ve vašem zájmu, aby se vaše děti nové situaci co
nejlépe a nejrychleji přizpůsobili. 6. třída bude mít kurz téměř zdarma, pro ostatní se cena kurzu nemění,
zůstává 1200,- Kč. Podrobné informace hledejte na webu, facebooku a obdržíte je i po nástupu dětí do
školy. Školní družina bude mít po dobu kurzu omezený provoz do 15:00 hod.

Zveme všechny rodiče i rodinné příslušníky na zahájení nového školního roku do velkého sálu Národního
domu v 8:00 hodin, kde se dozvíte další informace.

