Úvodní informační zpravodaj ZŠ Stonařov 2022/23
Vážení rodiče, předkládáme vám několik vstupních
informací k letošnímu školnímu roku. Kontakty do
ZŠ a novinky o školním dění najdete na našem
webu: http://www.zsstonarov.cz

Personální obsazení školy
Loňské změny přinesly do našeho pedagogického sboru omlazení, novou energii i pracovní
elán, což velmi kvitujeme. V novém školním roce je změn méně. Od 1. září přešla z MŠ do ZŠ paní
asistentka Simona Kuzdasová a do MŠ jsme od stejného data přijali k novému žákovi paní asistentku
Ivetu Kourkovou. Změna nastala také na postu vedoucí školní jídelny. K 30. 6. na vlastní žádost
odešla paní Klára Nechvátalová, které přejeme do dalších let vše dobré. Jmenovanou od 1. 7. 2022
nahradila paní Bc. Iveta Hůryová. Ta se v nové funkci rychle zabydlela a hned od počátku zúročuje
své dlouholeté zkušenosti v oboru, což se projevuje v systémových změnách, organizaci práce i
kvalitě stravy. Věříme, že pozitivní kroky postupně povedou i ke zvýšení počtu stravujících se žáků.

Počty žáků ve školním roce 2022/23
Loni jsme začínali na počtu 171 a končili se 176 žáky. Letošní úvodní počet je 172. V posledních 2
letech u nás výrazně přávládala děvčata, předloni o 20, loni o 11, avšak letos se počet dívek a
chlapců zcela vyrovnal na čísle 86. Od loňského roku také vzděláváme žáky z Ukrajiny, letos se jedná
o 4 chlapce, kterým chceme vytvořit bezpečné prostředí a vzdělání odpovídající našim i jejich
možnostem.

Provoz ranní družiny dále pokračuje
Osmým rokem pokračujeme v bezúplatném provozu ranní družiny, a to ve dnech školní výuky od 6.15
do 7. 15 hod. Navštěvovat jí mohou žáci I. stupně, kteří přijdou do školy do 7. hod. Není třeba se
nijak přihlašovat ani docházet pravidelně. Dohled zajišťují v týdenních cyklech pedagogové ZŠ.

Spolek rodičů
Již 2 roky při škole funguje nový Spolek rodičů školy při ZŠ a MŠ Stonařov. Jen připomínám, že
jeho stanovy i organizaci řízení najdete na školním webu pod odrážkou „Kontakty“. Každoroční
zářiové jednání Rady spolku, na které jste opět zváni, nahrazuje dřívější plénum rodičů. Kompletní
pozvánku najdete na školním webu.
Na tomto místě bych rád zároveň poděkovat vedení spolku za jeho aktivní spolupráci se školou i za
pořádání zajímavých výletů a vánočních či velikonočních soutěží, které oslovují celé rodiny.
Jednání Rady spolku rodičů se uskuteční v úterý 27. 9. 2022 v
učebně v 1. patře ZŠ s tímto programem:
• informace o škole
• odsouhlasení hospodaření spolku za uplynulý školní rok 2021/22
• schválení členského příspěvku spolku na školní rok 2022/23
• diskuse

16:30 hod. v jazykové

V dalším týdnu se v úterý 4. 10. 2022 od 16. 30 hod. uskuteční první třídní schůzky.
Tyto úvodní opět koncipujeme jako společné. Žádáme Vás proto o dochvilnost a příchod do příslušné

třídy pokud možno na 16. 30 hod., aby mohl třídní učitel oslovit co nejvíce rodičů naráz. Vy, co máte
ve škole více dětí, buď zapojte více členů rodiny, případně se musíte rozhodnout, kterou třídu
navštívíte. Známek ještě moc není, ale i o výsledcích vašich dětí se již něco dozvíte. Na TU je možné
se obracet i s případnými dotazy.
Fakt, že jste pozvánku na třídní schůzku četli, potvrďte svým podpisem v žákovské zápisníku
na str. 16 či v elektronické žákovské knížce.

Volitelné předměty
Nabídka volitelných předmětů pro žáky II. stupně nedoznala od loňska žádných změn. Ve většině
případů jsme se snažili respektovat první volbu žáků a případné změny dělat s jejich souhlasem.

Školní vzdělávací program
Pro letošek zůstává náš „Školní vzdělávací program“ pro všechny ročníky beze změn.

Zájmové kroužky 2022/23
Jsme rádi, že zájmové kroužky mohou fungovat opět bez omezení. Dětem jsme jich nabídli
celkem 9. Na divadelní kroužek v anglickém jazyce se letos přihlásilo jen 5 žáků, takže jsme ho pro
letošek neotevřeli. Ostatní kroužky, které od října zahájí činnost, jsou v tabulce níže s aktuálními počty
přihlášených žáků. Pod hlavičkou školy funguje ještě kroužek rybářský, který si kompletně řídí pan
Ladislav Šmarda za pomoci dalších místních rybářů.
Naše zájmové kroužky 2022/23
Název kroužku
Keramický II.– IX. roč.
Keramický I. roč.
Aerobik 7. – 9. roč.
Stolní tenis
Taneční 1. – 2. roč.
Taneční 3. – 5. roč.
Základy moderní gymnastiky
Divadelní

Jméno vedoucího
Počet žáků
L. Harnušková
27
M. Březnová
12
R. Měrtlová
25
Z. Zdražil
24
V. Poukarová
23
M. Holoubková
Z. Kušíková – externě
13
N. Hejlová
9

Dále se chceme profilovat bohatou projektovou činností
Loňský školní rok byl z pohledu projektů rekordní a jejich počet se blížil číslu 100. Je to součást výuky,
která učí děti spolupracovat, vyhledávat, třídit a zpracovávat informace, komunikovat a též prezentovat
výsledky své činnosti, což je třeba trénovat. Proto se těmto aktivitám na třídní i celoškolní úrovni
intenzivě věnujeme a navíc organizujeme i projekty s dalšími subjekty či odborníky z praxe.
Koncem loňského školního roku se podařilo navázat na předcovidové období projektem pro rodiče
s dětmi „Barevný svět“, který do školy opět přilákal řadu rodinných týmů. V této tradici chceme dále
pokračovat a na jarní měsíce máme již připraveny obrysy další společné akce s pracovním názvem
„Světem křížem krážem“. Věříme, že vše vyjde a opět se s vámi ve škole sejdeme.

Elektronizace školní agendy
Ve školní agendě musíme jít s dobou, takže celý loňský školní rok už proběhl ve znamení
elektronických třídních knih i žákovských knížek. Zatímco třídnice jsou věc ryze učitelská,
u elektronických žákovských knížek nutně potřebujeme partnerskou a navíc frekventovanou

spolupráci vás, rodičů. Většina tento krok k elektronizaci požadovala a my rádi vyhověli. Je ale velmi
důležité, aby si tento elektronický systém osvojili všichni, tedy i ti, co preferovali dokumentaci
v papírové podobě. Jelikož pro obě strany, učitele i rodiče, je velmi důležitá zpětná vazba, chtěl bych
vyzvat vás všechny, co s elektronickou žákovskou „ještě úplně nekamarádí“, abyste se v rámci vlastní
informovanosti do jejího zvládnutí aktivněji položili. V případě dílčích potíží či nefunkčnosti
přístupových údajů neváhejte požádat o pomoc třídní učitele, případně zástupkyni ředitele Mgr.
Březnovou. Rádi vám pomůžeme. Všem předem děkuji, že prosby vyslyšíte, děláte to pro své děti.

Hned v úvodu školního roku proběhly některé výuku doplňující akce
Prvňáci již stihli své první školní focení a celá škola pak vzdělávací pořad Leonardo da Vinci, který
názornou formou a přiměřeně věku žáků pojednával o životě a době známého umělce. Týmy
pedagogů i žáků se aktivně zapojily do 24 hodinového rekordu spojeného s otevřením nové in-line
dráhy ve Stonařově.
Žáci 8. ročníku absolvovali projekt s odborníkem z praxe v rámci vzdělávání pro konkurenceschopnost
EU, 4. třída navštívila vzdělávací program v jihlavském muzeu, druháci zavítali na jihlavskou
záchranku a 5. tř. do místní knihovny. Žáci 1. a 2. ročníku si spolu s předškoláky zasoutěžili na
dopoledním sportovním dni, jehož jedním z cílů bylo získat nové adepty pro místné fotbalový oddíl.
V říjnu nás čekají besedy s příslušníky Policie ČR, čtvrťáci zahájí výuku na dopravním hřišti v Jihlavě,
žáci 2. tř. absolvují další díl evropských projektů s odborníky z praxe. Prostě jedeme dál a stále se
něco děje.

Zvenku už je vše nové, tak se snažíme dále vylepšovat školní interier
Hlavním prázdninovým počinem byla rekonstrukce učebny pro 1. ročník. Síly jsem spojili s architektem
a kromě vizuální stránky jsme se zaměřili i na funkčnost a uživatelský komfort. Kompletně byly
předělány elektrorozvody, nový kazetový strop zase zajistil výbornou akustiku, což je slabší stránka
některých starších učeben. Nová je podlaha, nábytek, umývací kout i moderní multifunkční obrazovka,
modernější alternativa interaktivních tabulí.
Ve spolupráci s vedením městyse jsme připraveni v modernizaci pokračovat. Jelikož nám ve škole
přibývají asistentky pedagoga, vyrobili a zařídili jsme jim útulný kabinet, který se nachází v rameni
spodní chodby.
Dále pokračujeme ve zvelebování školní zahrady, která se stává rájem zejména družinových dětí, ale
nejen jich. Panu školníkovi se osetím nových prostor notně rozšířily zelené plochy k sekání, naštěstí
máme kvalitní sekací techniku, která je v časté permanenci.

Další postupné zdokonalování počítačové učebny
O kompletně nové počítačové učebně už byla zmínka v loňském roce. Její využití je každodenní.
Abychom získali samostatné počítačové místo i pro nejpočetnější třídy, ponechali jsme v učebně i část
starších stanic, které však postupně dosluhují. Naším nejbližším cílem je nahradit ty odcházející
novými notebooky, aby byla celá učebna kvalitativně kompatibilní a sloužila co nejvyššímu počtu žáků.

Změny v projektu „Mléko a ovoce do škol“
Tento projekt, který je jednou z podpor zdravějšího stravování žáků, využíváme mnoho let. Vzhledem
k úsporným opatřením a snížením státních dotací dochází od letošního září ke změně. Nadále už
budou mléčné výrobky a ovoce dostávat zdarma pouze žáci 1. stupně, tedy 1. – 5. ročníku. Současně
klesne i četnost dodávek. Vezměte prosím tuto změnu, kterou nemůže škola nikterak ovlivnit, na
vědomí.

Nová školská rada
Covidové období bylo obtížné pro fungování výuky, ale i pro činnost některých školských orgánů.

V loňském školním roce vypršel tříletý mandát školské radě, takže za pomoci vedení Spolku rodičů
proběhly on-line volby. Novými členy školské rady byli zvoleni: za zřizovatele Mgr. Ivan Šulc a
Jaroslav Rod, za pedagogy Naděžda Hejlová a Mgr. Zuzana Šimková a za rodičovskou veřejnost
Pavel Zvěřina a Ing. Zuzana Kušíková. V tomto složení, nedojde-li k žádné změně, bude rada plnit své
zákonné povinnosti v období 2021 – 2023.

Ohlašování školních úrazů
Tradičně připomínáme, že stane-li se školní úraz, platí povinnost bezodkladně jej ohlásit příslušnému
učiteli. Každý vážnější úraz je ve škole registrován, po ukončení léčení lékařem bodově klasifikován a
odesílán k odškodnění na příslušnou pojišťovnu. Proto musí být řádně a včas nahlášen. Pokud to
z nějakého důvodu neučiní žák, musí to udělat nejlépe týž den rodiče. Pak může proběhnout výše
popsaný proces.

Seznámení se školním řádem
Všichni žáci i jejich rodiče mají být prokazatelným způsobem seznámeni se školním řádem. Jeho
znění si prosím přečtěte na našem webu http://www.zsstonarov.cz (školní dokumenty). To, že jste
se školním řádem seznámeni, potvrďte svým podpisem na poslední straně modrého žákovského
zápisníku. Jako datum seznámení vepište den třídní schůzky 4. 10. 2022. Žáci stravující se ve školní
jídelně i jejich rodiče se na webu seznámí též s vnitřním řádem školní jídelny. I toto, spolu
s potvrzením obecných poučení v textu v zápisníku, stvrzujete svým podpisem. Věříme, že uděláte
spolu s námi maximum, aby byla stanovená pravidla žáky respektována, za což předem děkujeme.

Přehled příjmů a výdajů fondu Spolku rodičů – září 2021 až srpen 2022
Zůstatek k 31.8.2021

52 114

Příjmy
Příspěvky žáků
Úrok BÚ

9 300
1

Příjmy celkem

9 301

Výdaje
Kulturní akce (vstupné na divadla, koncerty, přednášky)
Doprava, cestovné žáků (divadlo, dopravní hřiště, soutěže aj.)
Odměny žákům (karneval, Mikuláš, soutěže, sportovní dny, recitace aj.)
Spotř.mat.do kroužků, na projekty, aerobik
Příspěvky na školní sportovní klub, sportovní náčiní
Poplatek BÚ

0

Výdaje celkem
Zůstatek k 31.8.2022

33 021
6 496
11 215
648
304

51 684
celkem

9 731

pokladna
BÚ

3 159
6 572
Z. Zdražil, ř. š.

