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Školní
zpravodaj

Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka
a Speciální základní škola při dětské ozdravovně

v Harrachově
                   

školní rok  2005/2006
               _________________________________________________________

                  ročník VIII.                          481 528 134                               září 2005
               www. harrachov. cz                                    email: zsharrachov@quick.cz
                  ____________________________________________________________________

                  Informace o škole jsou k dispozici  na webové stránce města Harrachova  v oddíle   
                  škola  www. harrachov.cz , nebo na neoficiálních stránkách www. zsharrachov. 
wz.cz
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                                         Pedagogičtí pracovníci školy:
                                         ________________________________________                     

                                                                 ředitel školy:
                                                           Mgr. Bc. Vladimír Peřina 
                                     předměty : matematika, praktické činnosti (informatika)

      zástupce ředitele školy pro oblast                               výchovný poradce :
                   pedagogickou:      
   
             Mgr. Ivana Portyková                                              Mgr. Ludmila Jandurová 
         předměty: německý jazyk                                  předměty: M, rodinná výchova
                  1. + 2. stupeň                                                         

třídnictví ve školním roce 2005/2006
  
                     třída            počet žáků                 tř.učitel                                 předměty 
               ____________________________________________________________________

1. 18 Mgr. Lenka Vytrvalová 1. stupeň
  

2. 13 Mgr. Jitka Schoberová 1. stupeň       

3. 17 Barbora Žalská, DiS. 1. stupeň
           

4.  9 Mgr. Marie Peřinová 1. stupeň

5. 15 Jolana Masopustová  Čj, D, Vv, Rv

6. 12 Mgr. Dana Nechanická Aj, Hv

7. 21 Mgr. Jitka Hájková Tv, Z, Př, Vv

8. 22 Mgr. Lucie Remerová Čj, Hv

9. 21 Ing. Helena Stříbrná M, F, Ch, Info

                     
                     
                bez třídnictví          :               Mgr. Jana Šmídová (důchodce)              NJ, Tv

        Mgr. Ludmila  Jandurová (důchodce)    M, Rv
                                                                   Mgr. Jan Peremský ( důchodce)              Př, Čj
                                                                 
                mateřská dovolená  :         Mgr. Dita Erlebachová 
                vychovatelka           :                  Barbora Kristlíková    po - pá    11.30 - 15.30 
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Speciální základní škola při dětské ozdravovně :
_______________________________________________

Činnost speciální školy je od 1.9. 2005 pozastavena 
z důvodu rekonstrukce budovy ozdravovny.

                                            

Provozní pracovníci školy:
_______________________

                   zařazení                           jméno                                      pracovní doba
            _______________________________________________________________
 
            hospodářka školy     :     p. Lydia Samiová          7,00 - 15,30

            vedoucí škol.jídelny :         p. Eva Kučabová                   7,30 - 13,00 

            školník                    :      p. Milan Kůt       7,00 - 16,00

            vedoucí  kuchařka   :         p. Zdeňka Patočková                 7,00 - 15,30

            kuchařka                 :         p. Milena Berková                    7,00 - 15,30

            uklízečky                 :         p. Marie Sehnalová 

                                                     p. Monika Daňková                                                 
            
           _______________________________________________________________________

                        

    Organizace školního roku
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         _____________________
           

zahájení vyučování
        1. září 2005  čtvrtek

   28. 9. středa  Státní svátek
   29.+ 30. 9. čtvrtek, pátek
           ředitelské volno

              
       podzimní prázdniny
 26.+ 27. října středa, čtvrtek

28. října - pátek Státní svátek 
17. listopadu - čtvrtek - Státní svátek 
18. listopadu - pátek - ředitelské volno

             vánoční prázdniny 
 pátek  23.12.2005  -  pondělí 2.1.2006      vyučování začne v úterý 3. ledna 2006

             vydání vysvědčení 
          31. ledna 2005  úterý

      pololetní prázdniny
      pátek  3. února 2006

       jarní prázdniny  pro kraj Liberec
       pondělí  27. 2.  -  pátek 3. 3. 2006

            
      velikonoční prázdniny

   čtvrtek 13. dubna + pátek 14. dubna 2006

       hlavní prázdniny
               1. 7. - 1. 9. 2006 

      vyučování začne v pondělí 4. září 2006

    zápis žáků do 1. ročníku
      18. ledna 2006 středa 14.00 - 16.00 hod.

příjímací zkoušky na střední školy          
    1. kolo -  pondělí  24. 4. 2006

odevzdání přihlášek na střední školy
           do pátku 24. 2. 2006 
           výchovnému  poradci
    
talentové zkoušky na střední školy
             9. ledna 2006
odevzdání přihlášek do 15. 11. 2005
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            třídní  schůzky 

Ve školním roce 2005/206 budeme organizovat třídní schůzky hromadně po třídách, kde
rodiče dostanou  souhrnnou informaci od třídního učitele.

     termín :    8. listopadu 2005 - úterý
                       1. stupeň 15.00 hod.
                       2. stupeň 16.00 hod.

                    11. dubna 2006  -  úterý
                        1. stupeň 15.00 hod.
                        2. stupeň 16.00 hod.

         informace pro rodiče o prospěchu 
                         a chování
     rodiče se informují u jednotlivých učitelů

               10. ledna  2006  úterý
          1. stupeň  15.00 – 16.00 hod
          2. stupeň  16.00 – 17.00 hod.

              30. května 2006  úterý
          1. stupeň  15.00 – 16.00 hod.
          2. stupeň  16.00 – 17.00 hod.

      
               informační schůzka 
             pro rodiče žáků 9. tříd

        22. listopadu  úterý  od 15.30 hod.
   přítomni budou i zástupci středních škol

               dny otevřených dveří
             1. listopadu 2005  úterý
             20. dubna 2005 čtvrtek
V tyto dny se mohou rodiče neomezeně podívat do vyučování od  8.00 hodin.
Dodržujte prosím začátky vyučovacích hodin.

         
       konzultační hodiny 

                  
Rodiče si  mohou vyžádat  individuální  konzultaci  s jednotlivými  vyučujícími  na základě
vzájemné dohody. Respektujte prosím, že přestávka je velmi krátká a po začátku vyučovací
hodiny se Vám nemůžeme věnovat. Nejlépe je se domluvit po ukončení vyučování.
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      klasifikační  pedagogické rady
       se konají 1x čtvrtletně ke konci        
    klasifikačního období od 14.00 hod.

     termíny :    7. listopadu    -   pondělí .
                      23. ledna         -    pondělí 
                      24. dubna        -    pondělí
                      26. června       -    pondělí 

                        
Prosíme rodiče, aby nepožadovali informace na učiteli v době vyučování.
V této době se Vám nemůžeme věnovat.

Uvolňování z vyučování, omlouvání žáků

Nepřítomnost  žáka  omlouvají  rodiče  třídnímu  učiteli prostřednictvím  žákovské  knížky  na
omluvný  list  nebo  do  notýsku,  popřípadě  telefonicky.
Nemůže-li se žák účastnit vyučování
z nepředvídaných důvodů,  je  zástupce žáka  povinen nejpozději  do  2 dnů oznámit  třídnímu
učiteli důvod nepřítomnosti. 
Základní škola nevyžaduje potvrzení 
o návštěvě lékaře a omluvení nepřítomnosti 
z důvodu nemoci lékařem.
Nepřítomnost omlouvá rodič dítěte, a proto je zbytečné vyžadovat omluvenku od lékaře.

        Uvolňování z vyučování  z důvodů 
                      předem známých 
Rodiče žádají o uvolnění :

 do 2 dnů třídního učitele
 na 3 a více dnů  ředitele školy

Žádost musí být písemná, v žádosti se uvede jméno, třída žáka, od kdy do kdy žádá rodič  
o uvolnění, zdůvodnění žádosti, podpis
a datum. Žák si zjistí předem probírané učivo od jednotlivých vyučujících. Rodiče souhlasí   s
tím, že si dítě zameškané učivo samostatně doplní.             
Pozor na uvolňování na sportovní soustředění.                O uvolnění žádá zákonný zástupce žáka
- rodič.
Nemůže-li se žák účastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi nebo jeho zákonnému
zástupci, požádá zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění.

     

                    Školní družina

Je určena pro žáky 1. -  3. třídy základní školy,
provoz Po - Pá  11.30 hod. – 15.30 hod.
Při zájmu rodičů je školní družina otevřena 
i o vedlejších prázdninách.
Na základě vyhlášky MŠMT o částečné úhradě neinvestičních nákladů vydal MěÚ Harrachov
vyhlášku o příspěvku na školní družinu.
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Pro školní rok 2005/2006 činí denní poplatek 
                           8,-Kč
a  je  splatný  do 5.  dne  následujícího  měsíce  vychovatelce  školní  družiny podle  skutečného
počtu dní pobytu ve školní družině.
Rodiče  přihlašují  dítě  do školní  družiny  prostřednictvím zápisového lístku,  který  si  mohou
vyzvednout u vychovatelky. Uvedou den, hodinu a kdy může vychovatelka dítě
z družiny pustit samostatně.
  
          Přestávky, vyučovací hodiny  
V 1. třídě v 1. pololetí  zvolí přestávky vyučující, v ostatních třídách se vyučuje podle rozvrhu .
              0. hod.  7.00   -   7.45 
     1. hod.  8.00   -    8.45

2. hod.  8.55   -    9.40
3. hod.  9.55   -  10.40
4. hod. 11.00  -  11.45
5. hod. 11.55  -  12.40
6. hod. 12.50  -  13.35
7. hod. 13.45  -  14.30
8. hod. 14.40  -  15.25

   9. hod. 15.35  -  16.20
O přestávce po 2. hodině chodí žáci  na pití, svačí, o velké přestávce po 3. hodině chodí žáci
podle počasí před školu.
Před  odpoledním  vyučováním  žáci  zpravidla  pobývají  před  školou,  za  nepříznivého  počasí
mohou pobývat v  učebně v  přístavbě pod dohledem školníka.
V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nemůže škola zabezpečit dohled nad všemi
žáky. 
Za žáky, kteří tráví dobu mezi dopoledním 
a odpoledním vyučováním mimo školu nemůže škola nést odpovědnost.
Do školy se žáci vpouští v 7.40 hod., dojíždějící mohou v případě nepříznivého počasí pobývat
od 7.15 hod. v šatně u vchodu pod dohledem školníka.

         
                    Pojištění žáků, úrazy

Škola uzavřela pojištění žáků na školní úrazy. Žáci jsou každoročně poučeni na začátku roku
třídním učitelem a učitelem předmětů, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazů. Pokud se stane žáku
úraz,  je  povinen  bezprostředně  po  úrazu  nahlásit  tuto  skutečnost  dozírajícímu  učiteli,  ten
provede zápis do knihy úrazů. Na pozdější oznámení nemůžeme brát zřetel.

O úrazu škola sepisuje protokol, pokud si úraz vyžádá jednodenní nepřítomnost žáka. Žák obdrží
kopii a záznam o bolestném, který odevzdá řediteli školy po ukončení léčení. Pojišťovna úraz
odškodní  podle  počtu  přiznaných  bodů.  Rodiče  mohou  žádat  odškodnění  i  prostřednictvím
vlastní pojistky.
Při nejasnostech se obracejte na ředitele školy. 
          
                    Ztráty a nálezy

Pokud by došlo ke ztrátě věcí žákem, je možnost se obracet na školníka, který po celý školní rok
věci shromažďuje - oblečení, přezůvky.
Cennější předměty shromažďuje zástupce ředitele školy.
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Drobné součásti oblečení - rukavice,  čepice,  šály si žáci mohou brát s sebou do třídy.  Škola
nemůže nést odpovědnost za tyto ztráty.
        

                   Školní stravování

Obědy se platí poslední týden v měsíci předem hotově u vedoucí školní jídelny proti potvrzení
na průkazce s uvedením částky, kterou dítě platilo.  Jiné doklady o zaplacení obědů škola
nevydává. Na této průkazce si mohou rodiče zkontrolovat,  na které dny má dítě zaplacené
obědy.
  
   cena oběda pro žáky 1. -  4. třídy  je  17, - Kč 
   cena oběda pro žáky 5. -  9. třídy  je  19, - Kč

V případě nemoci dítěte lze vydat oběd do přinesených nádob v době od 11.15 – 11.45 hod. 
Obědy se odhlašují den předem u vedoucí školní jídelny v době od 8.00 - 12.00 hod. Odhlásit
oběd je možno i telefonicky nebo zanecháním vzkazu na záznamníku.
Škola podle zájmu rodičů  žáků připravuje  obědy i  v době vedlejších prázdnin  za zvýšené
stravné.
Odběr stravy do přinesených nádob v první den nemoci žáka je za cenu 17,- Kč pro 1.stupeň,
19,- Kč pro 2.stupeň.
Od druhého dne nemoci žáka a v době   
 vedlejších prázdnin je cena oběda pro:
                   1. stupeň  31, - Kč
                   2. stupeň  33, - Kč

        Ve školním roce škola nabízí pitný režim v průběhu vyučovacího dne za úhradu 20,- Kč
měsíčně.  Dětem  jsou  podávány  vitamínové  koncentráty  a  2x  týdně  v  úterý  a  čtvrtek
ochucené mléko. 

Výdejní doba jídelny v době školního vyučování :   pondělí 11.45 – 13.45 hod.
                     úterý 11.45 – 13.45 hod.

         středa 11.45 – 13.45 hod.
         čtvrtek 11.45 – 13.45 hod. 
         pátek 11.45 – 13.45 hod.

            Vzdělávací programy školy

1. -  9. třída - vzdělávací program Základní škola
7. -  9. třída - vzdělávací program Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy

     Ve školním roce 2005/2006 navštěvuje 
      školu
                          148 žáků
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         Nepovinné předměty
                          a volitelné předměty

Volitelné předměty - jsou nabízeny podle vzdělávacího programu Základní škola od  
7. třídy
7. třída - začíná výuka druhého cizího jazyka 
             2 hod/týdně, možno volit anglický 
             nebo německý jazyk
8. třída - druhý cizí jazyk -  2 hod/týdně 
                                
9. třída - druhý cizí jazyk -   2 hod/týdně

6. - 9. třída - zařazena v rámci předmětu pracovní činnosti -  informatika 1hod/týdně
6. - 9. třída - zařazena třetí hodina tělesné 
                    výchovy - sportovní hry
Žáci zařazeni ve sportovní třídě si mohou zvolit  v 7. – 9. ročníku nepovinný předmět druhý cizí 
jazyk.
 

Informace o škole

Každoročně je zpracovávána výroční zpráva školy, která je veřejně přístupná k nahlédnutí na
MěÚ nebo u ředitele školy a na internetu na 
adrese www. harrachov.cz v oddíle škola.

          Školní potřeby a pomůcky

Školní potřeby - pravítka, kružítko, sešity, psací potřeby apod. si hradí žáci sami. Výjimkou je
pouze  1.  třída,  kdy  škola  poskytne  základní  školní  potřeby  v  hodnotě  200,-  Kč  na  žáka  -
seznamy těchto potřeb určuje třídní učitel po dohodě s vedením školy.
Škola nabízí žákům výhodnou službu, kdy zakoupí sešity za podstatně nižší ceny, než 
v obchodě. Za tyto ceny škola připraví pro žáka kompletní balíček sešitů, které bude na školní
rok potřebovat. Je na žácích, zda se rozhodnou tuto službu využít. Povinností školy není sešity
obstarávat.

Žáci  mohou  používat  pracovní  sešity,  které  doplňují  některé  učebnice.  Pokud  se  vyučující
dohodne s rodiči na používání pracovních sešitů, škola je obstará, pracovní sešity hradí rodiče
žáků. Dětem tyto pracovní sešity zůstávají.
               

         Učebnice a učební texty - jsou školou zapůjčovány bezplatně. Podmínkou je platná
schvalovací doložka MŠMT k zařazení do seznamu učebnic. Žáci zapůjčené učebnice          a
texty na konci školního roku  vracejí.  Typ     a druh učebnice určuje příslušný vyučující  na
základě dohody v  metodické komise.
         
Vzhledem k narůstajícím cenám nových učebnic a potřebě jejich neustálé obnovy, kdy škola je
limitována finančními prostředky na učebnice, jsme nuceni za ztrátu žádat od žáků úhradu.      
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nová učebnice, 1 rok používání -  plná cena
2 roky používání                       -  80% ceny
3 roky používání                       -  60% ceny
4 roky používání                       -  40% ceny
5 a více let používání                -  20% ceny
Za  prokazatelné poškození učebnice          20% ceny.
  

      Vedlejší hospodářská činnost školy 

Škola nabízí po splnění své hlavní činnosti pronájem prostor v odpoledních hodinách.
Jde hlavně o pronájem dvou tělocvičen.
Tělocvičny jsou využívány do 21.00 hod. 
Informace o možnosti pronájmu podá ředitel školy.   481 528 134
            T-Mobile 732 560 301 

           Úhrada je stanovena od 1.1.2002
               - malá tv 1 hod. =  138,- Kč
               - velká tv 1 hod. = 172,- Kč

Možnost pronájmu o sobotách a nedělích po předchozí domluvě se školníkem p. Kůtem            
                     606 879 692
                   

Nabízíme možnost odběru obědů do přinesených nosičů (jídla jsou přizpůsobena dětem)
za úhradu 44,- Kč za oběd - cizí strávník
za úhradu 33,- Kč za oběd - důchodce
Informace podá vedoucí školní jídelny.

 
                Sportovní aktivity

Ve spolupráci s TJ Jiskra Harrachov byla ustanovena sportovní třída. Jde o výběr žáků od 7.
třídy,  kteří  si  místo  volitelného  předmětu cizí  jazyk  zvolili  sportovní  aktivity.  Tato  třída
spojená z žáků 7. - 9. ročníku má na rozdíl od ostatních žáků 5 hodin tělesné výchovy, z toho 3
hodiny běžné tělesné výchovy a 2 hodiny specializované tělesné výchovy pod vedením trenérů
ve zvolené sportovní specializaci dítěte.
Pokud  žáci  přihlášení  do  sportovních  tříd  projeví  zájem o  druhý  cizí  jazyk,  mohou  tento
předmět navštěvovat jako nepovinný.    

Žáci 4. - 6. tříd, kteří jsou zařazeni do sportovní třídy,  mají tento předmět jako nepovinný.

Na  škole  působí  řada  velmi  dobrých  pedagogických  pracovníků.  Přesto  se  může
vyskytnout nesoulad mezi požadavky školy, schopnostmi dítěte a názory rodičů.
Uvítáme proto Vaši včasnou návštěvu školy.
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    Nabídka zájmové činnosti ve  
         školním roce 2005/2006 
  _________________________

           výpočetní technika

vedoucí :  Mgr. Bc. Vladimír Peřina 
den       :   pondělí   14.45 -  15.15 hod.
                 středa     14.45 -  15.15 hod
Kroužek je určen všem zájemcům               o výpočetní  techniku. Žák se může dle vlastního
uvážení  zabývat  ověřováním  poznatků  z  předmětu  informatika,  výukovými  programy  na
doplňování            a procvičování vědomostí z řady předmětů.

Škola je připojena k  vysokorychlostnímu internetu s celodenním připojením. Žáci mohou v
těchto hodinách využívat i připojení na internet zdarma. Účast na kroužku je volná.

taneční kroužek
pro zájemce o výrazový tanec a taneční divadlo

vedoucí :  p. Barbora Kristlíková,              
                 p. Hladíková
dny        :  úterý 17.00 – 18.00 hod.
                 čtvrtek 17.00 – 18.00
místo     :  malá tělocvična
určeno   :  pro všechny žáky školy

cvičení dětí

určeno pro žáky 1. – 4. třídy
vedoucí   :  Mgr. Jitka Hájková
dny         :   úterý  16.00 – 17.00 hod.
místo      :   malá tělocvična
           

moderní gymnastika

určeno pro dívky od 1. –   6. třídy
vedoucí  :  p. Šárka Váchová 
dny         :  středa od 16.30 - 18.00 hod.
místo      :  malá tělocvična
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kroužek sportovní hry - florbal

vedoucí   :  Bc. Martin Vocel
dny          :  úterý  16.00 - 17.00 hod. pro dívky
                   čtvrtek  15.30 – 16.30  pro chlapce
místo       :  velká tělocvična školy
určeno     :  zájemcům o  florbal
Poplatek na činnost kroužku je určena na 
100,- Kč za rok. 

              výuka  anglického jazyka  

Ve 2. a 3. třídě nabízíme výuku žáků               v  anglickém jazyce založenou na konverzační
formě. Tato výuka je nad rámec učebních osnov a náklady s ní spojené hradí rodiče žáků.
Pro školní rok 2005/2006 jsou náklady na jedno pololetí ve výši 200,-  Kč - bude upřesněno
podle počtu přihlášených žáků.
Na konci každého pololetí bude záloha vyúčtována podle skutečných nákladů.
anglický jazyk  vyučující – Mgr. Schoberová     
 

                   hudební kroužek
  
     vedoucí  :   Mgr. Lucie Remerová  
     
Záloha na činnost v hudebních kroužcích se liší podle počtu dětí ve skupině, obvykle je to 
80 – 150 Kč na pololetí. Vyúčtování probíhá na konci školního roku. 

Pěvecký sbor Andílci z Čerťáku
středa 13.15 – 14.00

Flétna 2. třída
čtvrtek   13.15 – 13.45

Flétna 3. třída
úterý 12.15 – 12.50

Kytara
čtvrtek   13.45 – 14.30

Taneční kroužek

vedoucí   :  Mgr. Lucie Remerová
         pondělí : 14.00 – 15.00 hodin
         místo :      tělocvična školy
         určeno :    pro zájemce
       Sledujte nástěnku třídy u vchodu.
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              výuka hry na klavír

      Základní škola ve spolupráci ze Základní uměleckou školou Tanvald nabízí žákům výuku na
klavír a žesťové nástroje pod odborným vedením učitele umělecké školy. Školné určuje ZUŠ
Tanvald.
vedoucí    :  p. Artur Jeřábek 
                   učitel ZUŠ Tanvald
dny          :  podle individuálních rozvrhů
                  12.30 - 17.00 hod. v pondělí
 přihlášky :  u vyučujícího
 určeno     :  pro všechny žáky školy

kroužek odbíjené

vedoucí   :  Barbora Žalská, DiS. 
dny          :  čtvrtek  16.30 – 17.30 hodin
místo       :  velká tělocvična
určeno     :  pro žáky 2. stupně

_____________________________________

 Určeno pro rodiče žáků ZŠ Harrachov
    vydala: ZŠ Harrachov vlastním nákladem, září 2005
    zpracoval : Mgr. Bc. Peřina, Mgr. Portyková
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