INFORMACE PRO RODIČE pro ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Školní vzdělávací program
V naší škole vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu „SLUNCE“ od šk. roku 2007/08. Pro více
informací http://www.zsondrejov.cz/SVP/SVP.htm

Školní řád
Prostudujte si prosím školní řád (na www.zsondrejov.cz v sekci škola/dokumenty). Zde najdete veškerá svá práva a
povinnosti a informace o chodu školy. Mobilní telefony a jiná elektronická zařízení – žáci nepoužívají po celou školní
výuku (vypnout před příchodem do školy). Žáci jsou pojištěni na úraz a na ztrátu věcí týkající se výuky (z uzamčených
prostor – nevztahuje se na cennosti, mobilní telefony a jiné věci nesouvisející s výukou) – úraz i ztrátu věci je nutno
ihned hlásit, druhý den již nebude uznáno.

Elektronická žákovská knížka - ŠkolaOnline
Škola používá elektronickou žákovskou knížku ŠkolaOnline. Po přihlášení přístupnou zvlášť pro rodiče a žáky od
5.třídy. Veškeré informace jsou na https://www.skolaonline.cz/. Přihlašovací údaje má každý vlastní! Rodiče, prosím,
nesdílejte se svými dětmi Vaše přístupové údaje, zvláště z důvodu omlouvání absence a komunikace se školou.
Letošní školní rok probíhá omlouvání žáků pouze elektronicky, zároveň jakákoliv sdělení, pochvaly/poznámky
budou zasílány pouze elektronicky přes tento systém. Prosím ověřte si Vaše přístupové údaje, jsou platné i pro tento
školní rok, nic se nemění. V případě zapomenutí hesla kontaktujte svého třídního učitele. Rodiče nových žáků obdrží
přihlašovací údaje od třídních učitelů.

Komunikace škola x rodič
Elektronická komunikace mezi rodičem a vyučujícími bude probíhat výhradně přes systém ŠkolaOnline, dále je
možné telefonicky s třídními učiteli v pracovní době od 7:30 do 16:00. Osobní návštěva školy bude možná vzhledem
k epidemiologické situaci pouze v závažných případech a to po online konzultaci nebo po telefonické domluvě
s konkrétním vyučujícím, případně vedením školy. Třídní schůzky se obvykle konají 3x ročně, letošní rok je jejich
konání podřízeno aktuální epidemiologické situaci.

Distanční výuka – online výuka
V loňském roce se nám osvědčila platforma pro distanční výuku Microsoft Teams, i v letošním roce jsme připraveni.
Začátkem školního roku třídní učitelé a vyučující ICT ověří, zda všichni žáci znají své údaje a jsou schopni se
v případě potřeby přihlásit do aplikace Microsoft Teams.

Tělesná výchova
Na hodiny tělesné výchovy bude mít žák příslušný sportovní oděv jak do tělocvičny, tak na venkovní hřiště. Vyučující
rozhodne v den konání hodiny tělesné výchovy o místě konání (venkovní hřiště nebo tělocvična). Do tělocvičny bude
povolen vstup pouze v sálové obuvi a sportovním oblečení. Omlouvání/uvolnění z hodin Tv viz bod „Školní řád“.

Školní družina, školní klub, školní jídelna a kroužky
Školní družina a školní klub a školní jídelna budou fungovat pro přihlášené děti od středy 2.9.2020. Více informací
na webu školy www.zsondrejov.cz. Pro letošní školní rok plánuje škola nabídnout v budově ZŠ kroužek angličtiny
Helen Doron, kroužek Bubnování v Papissem a dětský pěvecký sbor. Vše v odpoledních hodinách, aby docházelo
k co nejmenšímu kontaktu různých skupin dětí. O konání těchto kroužků budete informováni přes ŠkolaOnline.

Školní pokladna – Školní program
Naše škola přešla z bezpečnostních důvodů a kvůli větší transparentnosti na systém Školní online poklady. Školní
pokladna slouží k přehledné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole na čerpání plateb za
školní akce (úhrada pomůcek, pracovních sešitů, exkurze, divadlo, platby za fotografie, …) Ohledně aktuálních plateb
a potřebné výše záloh vás bude informovat třídní učitel. Vy následně provedete úhradu na podúčet školy a ta z něj
bude pro jednotlivé aktivity čerpat postupně přesně dané částky s popisem účelu. Zaplatíte pouze za ty aktivity, které
vaše dítě využije. Pohyby na svém účtu v pokladně můžete sledovat online, podobně jako u internetového
bankovnictví. Výhodou školní pokladny pro vás bude bezpochyby to, že nebudete muset posílat peněžní hotovost po
svých dětech do školy. Více info na https://skolniprogram.cz/ V letošním roce všechny pracovní sešity hradí žáci.

Školní prázdniny
Informace o školních prázdninách, třídních schůzkách a organizaci školního roku naleznete na webu školy.

Šatní skříňky
Letos došlo k obměně šatních skříněk pro žáky 5.-9.třídy. Jsou úplně nové, krásné. Žáci, kteří mají šatní skříňku,
obdrží klíč. Při ztrátě klíče bude rodiči odečten poplatek ze Školní pokladny ve výši 100 Kč za nový klíč. Žáci jsou
povinni udržovat v šatnách pořádek (boty ukládat tak, aby nedocházelo ke znečišťování a protékaní nečistot do jiné
skříňky) a ředitel školy má právo do šaten kdykoli nahlédnout. Na skříňky je zakázáno cokoliv lepit, malovat, lézt nebo
jiným způsobem znehodnocovat. Před všemi prázdninami se skříňky vyklidí k úklidu a zůstanou otevřené.

Kamerový systém
Ve škole bude vzhledem k bezpečnosti v šatnách a pořízení nových šatních skříněk monitorován (se záznamem 7 dní)
prostor v šatně v podsklepení školy. Žáci a všichni zaměstnanci školy budou prokazatelně informováni.

Spolek rodičů - ŠKAMNA
Příspěvek činí 150 Kč (platí se za nejstarší dítě, ale škola přivítá platbu za každé dítě). Příspěvek bude použit na
odměny pro žáky, na dopravu na LVK, zlepšování materiálních podmínek pro vzdělávání a další aktivity odsouhlasené
na setkání ŠKAMNA www.skamna.cz Příspěvek lze hradit na účet Škamna, ve třídě budou vybírat třídní učitelé.

Spolupráce, sponzoring, akce školy
Vážení rodiče, děkujeme, že jste si důkladně pročetli tyto informace a budete aktivně se školou spolupracovat.
Veškeré problémy řešte, prosím, včas s třídním učitelem, na třídních schůzkách, konzultacích nebo se obraťte na
ŠKAMNA, Školskou radu či vedení školy. V tomto školním roce bohužel vzhledem k epidemiologické situaci zatím
moc akcí neplánujeme. Uvítáme však jakoukoli jinou pomoc z vaší strany.

