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Školní zpravodaj 
 
 
Číslo 1                                                                                                       Školní rok 2018/19 
 
Vážení rodiče, 
vydáváme první číslo školního zpravodaje pro rok 2018/2019. 
   
 Základní údaje o žácích a učitelích 
 
     V současné době je na I.stupni 16 tříd s 383 žáky, na II. stupni 8 tříd se 185 žáky, 
celkem 552 žáků. Nově nám do prvního ročníku nastoupilo 87 žáků. Moc si přejeme, aby 
se jim ve škole líbilo a byli úspěšní ve vzdělávání.  
 
Pedagogický sbor  tvoří 33 učitelů, 1 speciální pedagog, 8 vychovatelek a 7 asistentek 
pedagogů. 

 
Zprávy z Ekotýmu 
 
Ekotým a celou naši školu v letošním školním roce čeká velmi náročný úkol – po čtyřech 
letech bychom rádi obhájili titul Ekoškola. Zájem o práci v Ekotýmu je veliký, ale volba 
zástupců se v některých třídách poněkud protáhla, takže teprve na začátku října se 
podařilo sestavit kompletní Ekotým. Členové se již zvládli rozdělit do jednotlivých 
pracovních skupinek, chybí nám však dořešit výbor Ekotýmu. Vedení se opět ujala Aneta 
Hendrychová ze třídy VIII. A, pomáhat jí v tom budou Jaroslav Křížek z IX. B a Jakub 
Škréta z IX. A. Bodování tříd na druhém stupni již začalo, doufáme, že bude probíhat lépe 
než v loňském školním roce. Také chceme zopakovat další osvědčené akce – Světový den 
Ekoškol, Vánoční jarmark, Papír za papír, Koloběžkiádu….  
 
 
Školní parlament 
 
Při první schůzce školního parlamentu zástupci tříd přivítali nově příchozí členy 6. ročníku a 
začali připravovat první akci s názvem „Suit up den“ = Hoďte se do gala. 
 
Školní jídelna 
- Od září letošního roku máme nový box na objednávání jídel v jídelně ve formě tabletu, 

kde si děti mohou objednat i na několik dní dopředu. Princip objednávek zůstává stejný. 
- Odhlášení obědů zůstalo stejné. 
- Platby stravného nejpozději vždy do 25. v měsíci na následující měsíc. 
- Dbát na odhlášky dětí v době nemoci, ve ŠJ je po celou dobu záznamník, mobilní 

telefon, e-mail. 
- V provozu jsou webové stránky školní jídelny www.sjp10.cz, kde si mohou rodiče 

prohlédnout kredit svého dítěte a zkontrolovat zda chodí či nechodí na obědy a provést 
přihlášku nebo odhlášku na následující dny. 

- Rodiče mohou kdykoliv navštívit ŠJ a obdrží vzorový oběd, oproti zápisu do sešitu. 
- V jídelně se vaří diety (bezlepková, diabetická), je nutno doložit zprávu od lékaře. 

- Připomínky týkající se školní jídelny a stravování můžete kdykoliv konzultovat s vedoucí 
ŠJ Lucií Hůjovou, telefonicky na čísle: 274 772 090, ev. mobil: 774 450 028 nebo 
osobně ve ŠJ. 

 
Školní družina 
 
Školní družinu navštěvují děti 1. – 3. ročníku. 
Provoz školní družiny ráno 6,30-7,30 (7,40) hod, odpoledne 11,40-17,30 hod.  
 

1. odd.  ved. vych. L. Kolářová 2.A, 3.B 
2. odd. p. vych. L. Kejmarová 1.C, 3.B 
3. odd. p. vych. J. Čápová 1.A, 3.B 
4. odd. p. vych. H. Kotrbáčková 1.B, 3.C 
5. odd. p. vych. J. Schwetzová 2.B, 3.B 
6. odd. p. vych. J. Čápová, ml. 2.C, 3.C 
7. odd. p. vych. H. Cenklová 3.A, 3.C 
8. odd. p. vych. K. Fabíková 1.D, 3.C 
 
 
 

Přejeme dětem mnoho nových zážitků a kamarádů – krásný a klidný celý školní rok. 
 

 

Využití školního hřiště pro žáky školy mimo vyučování je možné pouze na základě 

podnájemní smlouvy s dohledem dospělé osoby. 

http://www.sjp10.cz/

