INFORMÁTOR ZŠ DLOUHÁ LOUČKA
č. 3/2020
Přehled tříd a jejich rozmístění ve školním roce 2020/2021:
Z důvodů přestavby budovy u Modré hvězdy jsme byli nuceni přesunout některé třídy a školní družinu do náhradních
prostor. Poté, co prověrky BOZP umožní pobyt žáků v této budově, budou žáci přesunuti zpět do svých tříd.
Třída
1. tř.
2. tř.
3. tř.
4. tř.
5. tř.
6. tř.
7. tř.
8. tř.
9. tř.
bez třídnictví

Třídní učitel
Martina Horňáková
Jana Konečná
Daniela Mašková
Monika Horenská
Marek Zmrzlý
Bohdana Heidenreichová
Daniela Blažková
Iveta Machalová
Martina Hubáčková
Šárka Pšenicová, Marie Sládková

školní družina

Ivana Šenková
budova hasičské zbrojnice
Vilma Surmová, Milena Polášková
budova u kostela
Olga Prášilová, Ivana Vohralíková, Libuše Vyhnánková, Milan Horňák

provozní zaměstnanci
ředitel školy

Leopold Kropáč

Školní jídelna
vedoucí jídelny
vedoucí kuchařka

Jitka Krestýnová
Jana Polívková

Umístění
budova u kostela
budova hasičské zbrojnice
budova u kostela
budova u kostela
budova u kostela
budova u kostela
budova u kostela
budova u kostela
budova u kostela

zástupce ředitele a VP
účetní
kuchařky
pracovnice provozu

Marcela Plháková
Eva Pavelová

Eva Jäklová, Martina Hablová
H. Navrátilová, J. Voláková, M. Vojtková

Šablony- aktivity financované ze zdrojů EU
Využití ICT ve výuce
CLIL – výuka angličtiny v rámci vyučování v 1. a 2. třídě
Doučování- zapojení dětí ohrožených školním neúspěchem – 5. třída, 6. třída, 1. třída
Klub zábavné logiky- podporuje matematické a logické myšlení
Tandemová výuka - zapojuje dva učitele v rámci jedné vyučovací hodiny
Projekty pro základní školy a školní družiny

Projekty MAP- aktivity zaměřené na spolupráci škol mikroregionu Uničovsko
Knížka pro tebe – čtenářský koutek
Badatelský kroužek - Svět kolem nás, chemie, fyzika a přírodopis spolu
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti - semináře pro učitele jazyka českého a matematiky
Podpora polytechnického vzdělávání - řemesla z přírodních živlů - semináře pro učitele
Kariérové poradenství - volba povolání

Zájmové kroužky: Vzhledem k současné zhoršené epidemiologické situaci a zpřísnění hygienických nařízení pro pobyt
dětí ve škole je nabídka kroužků výrazně omezena. V případě uvolnění hygienických opatření budeme nabízet kroužky dle zájmu
dětí a dle možností školy.
Organizace školního roku 2020/2021
Období školního vyučování začíná v úterý 1. září 2020
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
Období školního vyučování ve druhém pololetí se ukončí v úterý 30. června 2021.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny začínají ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2020.
Výuka začne v pondělí 4. ledna 2021.
Pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny budou zahájeny v pondělí 8. února a končí v neděli 14. února 2021.
Velikonoční prázdniny budou ve čtvrtek 1. dubna 2021.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července do úterý 31. srpna 2021.
Školní rok 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
Zápis do 1. třídy proběhne od 1. dubna do 30. dubna 2021.
Zápis v budově školy je plánován na pátek 9. dubna a sobotu 10. dubna 2021
Přihlášky na střední školy se podávají do 1. 3. 2021.
Přihlášky na školy s talentovou zkouškou se podávají do 30. 11. 2020.

Domácí vzdělávání v případě karantény
Od 1. 9. 2020 je účast žáků na distančním vzdělávání povinná. Škola přizpůsobí distanční výuku individuálním podmínkám
jednotlivých žáků a také personálním a technickým možnostem školy.
Každý žák od 4. do 9. třídy má zaveden školní email, prostřednictvím kterého bude komunikovat se školou a vyučujícími.
Adresa emailu má pro všechny žáky tvar: jmeno.prijmeni@skoladl.cz. (např. jan.novak@skoladl.cz )
Přihlašuje se jako prijmenij@skoladl.cz (j= první písmeno jména, např. novakj@skoladl.cz ).
Heslo si volí žák sám. V případě zapomenutého hesla kontaktujte kancelář školy (585000401, skola@dlouhaloucka.cz ).

Výuka cizích jazyků
Angličtinu vyučujeme na naší škole od třetí třídy. V 1. a 2. třídě je angličtina vyučována metodou CLIL, což znamená
zařazení cizího jazyka přímo do výuky hravou a nenásilnou formou. To umožní připravit děti na skutečnou výuku. Ve třídách
probíhají zajímavé projekty. Již několik let se žáci zapojují do projektu dopisování „Postcrossing“.
Od 7. třídy se vyučuje i druhý cizí jazyk. Nabízíme němčinu, pro kterou máme aprobovanou učitelku.

Akce během září
1. září se děti z 1. třídy s rodiči sešli netradičně v altánku na školní zahradě, kde proběhlo přivítání nových žáků i první
setkání rodičů s třídní učitelkou.
Již 7. 9. se děti z 1. třídy vydaly do MŠ za svými bývalými kamarády a společně se zúčastnili koncertu Pavla Nováka
s názvem Bacilů se nebojíme. Koncert se uskutečnil na zahradě MŠ.
25. 9. proběhl projekt EDJ - Evropský den jazyků, do něhož se zapojili žáci 9. ročníku. Naši školu navštívila rodilá mluvčí
z USA a ve čtyřhodinovém bloku žákům vyprávěla o své zemi.

SRPDŠ
Spolek rodičů, přátel, dětí a školy Dlouhá Loučka (SRPDŠ) připravuje pro děti každoročně několik akcí. Akce budou
financovány z příspěvků dětí, které se odevzdávají ve škole třídním učitelům. Ve školním roce 2020/2021 budeme vybírat
příspěvek 150,-Kč na žáka. Peníze, prosím, odevzdejte do konce října.
Pro děti jsme připravili oblíbené akce.
neděle 11. 10. 2020 „Drakiáda“ od 15 hod na hřišti Dlouhá Loučka
sobota 31. 10. 2020 „Dýniáda“ od 17 hod v zámeckém parku v Dlouhé Loučce
Mikuláš v kině, Dětský maškarní karneval.
Doufáme, že v této nelehké době nám bude umožněno tyto akce uspořádat. Pokud bychom je museli zrušit, včas Vás
budeme informovat.
Z příspěvků budeme také financovat vybavení a činnosti školní družiny, některých zájmových kroužků, či odměny pro žáky při
školních akcích. Přispějeme také na dopravu při školních výletech, zájezdech na plavání a podobně.
Ráda bych také touto cestou oslovila Vás rodiče. Do našeho spolku SRPDŠ stále hledáme nové členy, kteří by se podíleli a
pomáhali na akcích pořádaných pro naše děti v Dlouhé Loučce.
Jestli máte chuť a čas, ozvěte se na níže uvedené telefonní číslo nebo email.
za SRPDŠ Ing. Michaela Zatloukalová, předseda spolku, tel. 731 006 802, email: michaela.zatloukalova@gmail.com

Školská rada
Členové školské rady se sešli 31. 8. a projednali upravený ŠVP, výsledky kontroly školní inspekce a organizaci začátku
školního roku. V říjnu projedná ŠR výroční zprávu školy za školní rok 2019-2020 a úpravy ve školním a klasifikačním řádu.

Informace k volbě povolání
Žáci 9. třídy budou průběžně informováni o nabídkách středních škol. Přivítáme zástupce středních škol, kteří dětem
představí obory, které lze na SŠ studovat. Pokud epidemiologická situace dovolí, navštívíme také místní firmu STT servis, aby
se mohli žáci seznámit s prostředím strojírenské výroby a technickým a ekonomickým zázemím firmy.
Přehlídku středních škol „Scholaris“ plánuje ÚP Olomouc ve dnech 25. - 26. 11. Tato bude zaměřena čistě na nabídku SŠ.
Doporučujeme rodičům žáků 8. a 9. třídy, aby akci navštívili se svými dětmi individuálně a sami si rozšířili potřebné informace
pro profesní rozhodování.
Přihlášky na střední školy s talentovou zkouškou je třeba odeslat do 30. 11. 2020.
Pro rodiče vycházejících žáků bude zorganizována dne 11. 11. 2020 třídní schůzka zaměřená na strategie výběru studijních
oborů a středních škol. Informace k podávání přihlášek budou sděleny rodičům na třídní schůzce 11. ledna. 2021.
Konzultační hodiny výchovné poradkyně:
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Informace pro rodiče
Škola je povinna zákonným zástupcům žáků poskytnout informace dané školským zákonem, případně jinými platnými právními
normami. Vám, rodičům, poskytujeme tyto informace:
Plné znění školního vzdělávacího programu (ŠVP) „Škola blízko přírodě“, Školní a klasifikační řád ZŠ a Výroční zpráva školy za
minulý školní rok je k dispozici na chodbě 1. a 3. školní budovy.
ŠVP školní družiny je k nahlédnutí v ředitelně školy.
Vnitřní řád školní družiny je k dispozici k nahlédnutí na nástěnce školy na 1. školní budově a před vchody do obou oddělení
školní družiny.
Provozní a vnitřní řád školní jídelny je k dispozici k nahlédnutí na nástěnce před kanceláří vedoucí jídelny.
Všechny uvedené dokumenty jsou také k dispozici v ředitelně základní školy v hlavní budově.
Některé z těchto dokumentů jsou ke stažení na internetových stránkách školy www.skoladl.cz.

Informace ze školní jídelny
I nadále je možno provádět platbu stravného ve školní jídelně formou inkasa z účtu a odhlašovat stravu elektronicky přes
internet. Pokud máte o tyto služby zájem a nemáte je dosud zřízeny, vyzvedněte si v kanceláři ŠJ nebo u třídních učitelů potřebné
tiskopisy. Z technických důvodů nelze tuto službu použít u dětí v MŠ.
Každý strávník je zařazen do kategorie podle věku, kterého dosáhne v daném školním roce. Např. pokud má dítě 1. 9. 2019
10 let, ale 7. 5. 2020 bude mít 11. narozeniny, je již od 1. 9. zařazeno do kategorie 11-14 let.
Od září 2020 dochází k úpravě cen obědů z důvodů zdražení potravin.
Ceny obědů- KATEGORIE
žáci ZŠ 7 – 10 let
žáci ZŠ 11 – 14 let
žáci ZŠ nad 15 let

oběd 29 Kč
oběd 32 Kč
oběd 36 Kč

Odhláška oběda musí být provedena do 10 hodin předchozího dne.

Jitka Krestýnová, vedoucí školní jídelny

Poděkování
Děkujeme tímto SDH Dlouhá Loučka za možnost využívat objekt hasičské zbrojnice k náhradní výuce žáků po dobu přestavby budovy u Modré
Hvězdy. Současně děkujeme za organizaci akce pro děti Hasičská neděle s exkurzí do hasičské zbrojnice, občerstvením a bohatým programem.
V Dlouhé Loučce 30. 9. 2020

Text: kolektiv autorů

Tisk: Mgr. M. Plháková

