INFORMÁTOR ZŠ DLOUHÁ LOUČKA
č. 3/2019
Přehled tříd a jejich rozmístění ve školním roce 2019/2020:
Třída
1. tř.
2. tř.
3. tř.
4. tř.
5. tř.
6. tř.
7. tř.
8. tř.
9. tř.
bez třídnictví

Třídní učitel
Umístění
Jana Konečná
budova u Modré hvězdy
Martina Horňáková
budova u Modré hvězdy
Monika Horenská
budova u Modré hvězdy
Daniela Mašková
budova u Modré hvězdy
Šárka Pšenicová
budova u kostela
Daniela Blažková
budova u kostela
Iveta Machalová
budova u kostela
Martina Hubáčková
budova u kostela
Marek Zmrzlý
budova u kostela
Bohdana Heidenreichová
Marie Sládková
Milena Polášková, Vilma Surmová, Ivana Šenková
budova u Modré hvězdy
Olga Prášilová, Ivana Vohralíková, Libuše Vyhnánková, Milan Horňák

školní družina
provozní zaměstnanci
ředitel školy

Leopold Kropáč

zástupce ředitele a VP
účetní

Marcela Plháková
Eva Pavelová

Školní jídelna
vedoucí jídelny
kuchařky

Jitka Krestýnová
Eva Hladišová, Martina Hablová

vedoucí kuchařka
Jana Polívková
pracovnice provozu: 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
Čtenářský klub- rozvoj čtenářské gramotnosti - děti 2. a 4. třídy
Klub zábavné logiky- podporuje matematické a logické myšlení 7. a 6. třída
Tandemová výuka - zapojuje dva učitele v rámci jedné vyučovací hodiny
Školení pedagogického sboru v oblasti ICT gramotnosti
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
Kariérové poradenství - volba povolání

Přehled zájmových kroužků:
Název kroužku
Sportovní hry chlapci
Sportovní hry dívky
Florbal I. st
Tvořivý kroužek 5. a 6. třída

Vedoucí
Marek Zmrzlý
Daniela Blažková
Leopold Kropáč
Petra Trnečková

Název kroužku
Keramický kroužek 2. a 3. třída
Pěvecký kroužek I. st
Taneční kroužek I. st.

Vedoucí
Monika Horenská
Daniela Mašková
Martina Horňáková

Organizace školního roku 2019/2020
Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2019
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
Období školního vyučování ve druhém pololetí se ukončí v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny začínají v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny budou zahájeny v pondělí 3. února a končí v neděli 9. února 2020.
Velikonoční prázdniny budou ve čtvrtek 9. dubna 2020.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července do pondělí 31. srpna 2020.
Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.
Zápis do 1. třídy proběhne od 1. dubna do 30. dubna 2020.
Zápis v budově školy je plánován na pátek 3. dubna a sobotu 4. dubna 2020
Přihlášky na střední školy se podávají do 1. 3. 2020.
Přihlášky na školy s talentovou zkouškou se podávají do 30. 11. 2019.

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. 26. 9. proběhl projekt EDJ - Evropský den jazyků, do něhož se zapojili žáci 6. ročníku. 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.

Oslavy 100. výročí českého školství v Dlouhé Loučce
14. září 2019 proběhla druhá část oslav 100. výročí českého školství v Dlouhé Loučce v areálu školy. Pamětníci, rodiče i veřejnost
si mohli během Dne otevřených dveří prohlédnout budovy školy, pomůcky i technické vybavení učeben. V kulturním programu
vystoupila skupina Dunibuch a pan Libor Geier. Následovala velmi zdařilá akademie žáků základní školy. Po skončení kulturního
programu se sešli bývalí i současní pedagogové a zaměstnanci školy na společném posezení ve školní jídelně.
Ke 100. výročí českého školství v Dlouhé Loučce byl za přispění Olomouckého kraje vydán Jubilejní almanach ZŠ Dlouhá Loučka.
Kniha obsahuje stručnou historii školy, seznamy pedagogických i nepedagogických zaměstnanců a také seznamy absolventů, které
jsou rozděleny podle ročníku ukončení školní docházky. Tuto více než 130 stránkovou publikaci si můžete zakoupit v kanceláři školy
v budově u kostela a v kanceláři obecního úřadu.
Děkujeme všem rodičům, kteří umožnili svým dětem účast na akademii a přispěli tímto ke zdárnému průběhu celé akce.

Akce během září
Již 5. září se děti z 3. a 4. třídy zapojily do projektu MAP- řemesla z přírodních živlů a vydali se do Sluňákova. Zde absolvovaly
prostřednictvím interaktivní a názorné výuky dva projekty - Bobrovi na stopě a Živly.
Oblíbená Kolečkiáda - závody na bruslích, koloběžkách i jízdních kolech se letos konaly 20. 9. 2019 na úseku cyklotrasy z Dlouhé
Loučky do Valšova. Závodů se zúčastnily děti z 1. stupně. Vítězové v jednotlivých kategoriích obdrželi medaile a sladkou odměnu si
odnesli všichni účastníci. Vítězům gratulujeme. Na přípravě a financování odměn se podílí SRPDŠ a firma STT servis. Děkujeme.

Plánované akce na přelomu září a října
Žáci 8. třídy vyrazí 30. 9. 2019 do nového environmentálního centra ÚEV Mladoňov. V projektu Smysly se připraví na učivo, které mají
v letošním roce plánováno ve výuce přírodopisu.
8. 10. navštíví děti z 2. a 4. třídy Dům přírody v Moravském krasu, kde jsou pro ně připraveny zajímavé projekty se zaměřením
na environmentální výchovu. Projekt se uskuteční v rámci projektu Šablony - investice do vzdělání.

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. Letos budeme vybírat příspěvek 150,-Kč na
žáka. Peníze, prosím, odevzdejte do konce října.
Rádi se s vámi setkáme na tradičních akcích: Drakiáda se uskuteční 13. 10., plánujeme Dýniádu, Mikulášské kino, dětský maškarní
karneval aj.
Z příspěvků budeme také financovat vybavení a činnost školní družiny, některých zájmových kroužků, či odměny pro žáky při
školních akcích. Přispějeme také na dopravu při školních výletech, zájezdech na plavání a podobně.
Rádi mezi námi přivítáme nové tváře či nápady. Srdečně zveme všechny děti, rodiče a přátele školy na naše akce.
Za SRPDŠ Jana Konečná

Školská rada
Členové školské rady se sešli 31. 8. a projednali nový Školní řád. Na začátku října projedná ŠR výroční zprávu školy.

Informace k volbě povolání
Žáci 9. třídy budou průběžně informováni o nabídkách středních škol. Rodiče se žáky jsou zváni na Burzu práce a vzdělání, která
se koná 22. 10 2019 na výstavišti Flora, pavilon A, kde se mohou v koncentrované podobě seznámit s nabídkou SŠ a prohlédnout si
nabídky zaměstnání u různých firem z našeho regionu i celého kraje. V odpoledních hodinách proběhne bohatý doprovodný program
se soutěžemi. Akci pořádá ÚP Olomouc a další subjekty.
Přehlídku středních škol „Scholaris“ plánuje ÚP Olomouc ve dnech 27. - 28. 11. Tato bude zaměřena čistě na nabídku SŠ.
Doporučujeme rodičům, aby některou z akcí 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. 2019
Pro rodiče vycházejících žáků bude zorganizována dne 18. 11. 2019 zvláštní třídní schůzka. Informace k podávání přihlášek budou
sděleny rodičům na třídní schůzce 13. 1. 2020.
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.
Ceny obědů- KATEGORIE
žáci ZŠ 7 – 10 let
žáci ZŠ 11 – 14 let
žáci ZŠ nad 15 let
V Dlouhé Loučce 30. 9. 2019

oběd 25 Kč
oběd 28 Kč
oběd 31 Kč

Odhláška oběda musí být provedena do 10 hodin předchozího dne.

Jitka Krestýnová, vedoucí školní jídelny
Text: kolektiv autorů

Tisk: Mgr. M. Plháková

