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Informace pro školní rok 2019/2020, základní škola a školní družina
Organizace tříd:
V letošním roce otevíráme pouze jednu třídu:
I.třída : 2.,4. a 5. ročník , třídní učitelka Mgr. Jaroslava Kubíčková, vyučující Čj, Vv a Pč
Další vyučující- Mgr. et Mgr. Jarmila Hovorková – M, Vl, Př, Tv, Hv, Aj,
Třída se vzdělává podle školního vzdělávacího programu „Objevujeme svět pro život“.
Vyučování
ve škole začíná vyučování zpravidla v 8:00, žáci 5. ročníku ve středu začínají v 7:05 . Školní budova se
otevírá v 6:30 hod.( oddělení MŠ), vstup do oddělení ZŠ se otevírá v 6:50. Žáci mají do školy přicházet
nejpozději 5min. před vyučováním. Pokud žáci začínají vyučování druhou vyučovací hodinou, přichází do
školy v 8:45 – 8:50 hod. Odpolední vyučování probíhá od 13:00 do 13:45hod. Vyučování končí dle
rozvrhu příslušného ročníku.
Po vyučování žáci odchází domů nebo jdou do ŠD.
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Školní družina:
Přehled provozu školní družiny
1. ranní družina :

7:00 - 7:50 ve třídě pro ŠD denně
7:50- 8:50 ve třídě pro ŠD ( Po, Út a Pá pro 2. ročník)

2. I. zaměstnání :
3.
oběd
:
4. II. zaměstnání :

11:40 - 12:30 ( ve třídě pro ŠD nebo venku )
12:30 - 13:00
13:00 - 15:30 , pobyt venku nebo aktivity ŠD ve třídě
13:00 - 14:30 ( Čt) – „Tvořivé ručičky“ –souběžné druhé
oddělení se zaměřením na výtvarné tvořivé práce

Náplní školní družiny budou především činnosti rekreačního charakteru (výtvarné, pohybové, tvořivé),
využití počítačů , popřípadě příprava do školy
Vychovatelky školní družiny : vedoucí vychovatelka - Alena Havíčková
vychovatelky - Bc.Veronika Vrbecká., Mgr. Jaroslava Kubíčková
Školní družina je stále bezplatná!
Zájmové kroužky:
Taneční kroužek – v nabídce zůstává kroužek taneční pod vedením ředitelky Mgr. J. Kubíčkové. Kroužek
začíná svoji činnost od měsíce října –vždy v pondělí od 13:30 do 14: 30 hod.
Náboženství: vede Mgr. Lenka Nezbedová každý pátek 13:00 -13:45 hod.

Kluby - odpolední aktivita v rámci projektu Šablony II
Klub komunikace v anglickém jazyce:
Klub zábavné logiky a deskových her:

středa 13:00 - 14:30 hod. ( Mgr.et Mgr. J. Hovorková)
úterý 13:00 - 14:30 hod. (A. Havíčková)

Plavání:
Výuka plavání je pro všechny školy povinná, žáci musí během 1. stupně absolvovat nejméně 40 hodin
výuky (jezdí plavat alespoň ve dvou ročnících). Žákům, kteří mají povinné plavání splněno, bude
nabídnuta nepovinná výuka. Termín plavání je stanoven od 14. listopadu 2019 do 30. ledna 2019.
S ohledem na výcvik bude v uvedené době upraven rozvrh hodin.
Povinné plavání je v naší škole nastaveno pro 3.a 4. ročník( i každý následný školní rok) , žáci těchto ročníků mají plavání
zcela zdarma, to znamená veškeré náklady i dopravu. Ostatním žákům nabízíme nedotovanou výuku plavání. Zde si musí
náklady provozní a režijní v částce hradit žák ( letošní částka ještě není potvrzena, předpokládáme stejně jako v loňském roce
1090,-Kč), doprava je také zdarma. Na dopravu jsme v posledních dvou letech dostali dotaci, která pokryla veškeré dopravní
náklady.

Lyžařský výcvik
Po velkém zájmu o lyžařský výcvik v loňském školním roce chceme i letos jezdit na lyžařský výcvik do
SKIPARKU Buková hora. Termín a bližší informace budou zveřejněny v nejbližším možném termínu na
webových stránkách školy.
I nadále poskytujeme prostory ZUŠ Zábřeh k výuce na hudební nástroje i hudební nauky, výuka
bude upřesněna – dle jejich rozvrhu .
Projekty:
Naše škola ukončila projekt v rámci výzvy 02_16_022 :Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
V novém školním roce budeme pracovat na projektu v rámci výzvy č. 02_18_063 pro Šablony IIMRR v prioritní ose 3, název projektu Inkluze II v ZŠ a MŠ Bušín.
Cílem projektu u ZŠ je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na matematickou gramotnost , polytechnickou
gramotnost a cizí jazyky. Pro žáky je připraven již zaběhlý Klub zábavné logiky a deskových her, nově
Klub komunikace v anglickém jazyce , Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Další aktivitou
budou projektové dny s odborníkem z praxe a díky projektu budeme využívat ve výuce 10 tabletů.
Celkové způsobilé výdaje projektu budou 702 096,-Kč, z toho ZŠ 361 078,-Kč, MŠ 341 018 Kč,- .
V oblasti podpory zdravého stravování bude v základní škole pokračovat projekt „Ovoce do škol“ a
„Mléko do škol“.
Sběr papíru-soutěž
Tradiční sběr papíru proběhne v termínu 23.-27. září, kdy bude u škole přistaven velký kontejner. Budeme
rádi, pokud zopakujeme již trojnásobné prvenství ve sběru papíru na žáka v rámci Olomouckého kraje.
Připomínáme, že v papír nesmí obsahovat fólie, jiné plasty, kovové součástky ( např. součásti šanonů),
role ze šedé lepenky( tzv. dutinky) a deskové hřbety knih.
Rodičovské schůzky, konzultace
Rodičovské schůzky proběhnou 9. září 2019 v 16.30 hod., 13.listopadu 2019, 21.ledna 2020 a 7.dubna
2020, hodiny budou upřesněny. Konzultace s pedagogy jsou možné v průběhu školního roku po osobní či
telefonické dohodě.
Zápis do 1. ročníku
Proběhne ve středu 15.dubna 2020.
Termíny vyučování pro školní rok 2019/2020
Školní vyučování začíná v pondělí 2. září 2019, první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30.ledna 2020.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30.června 2020.
Prázdniny ve školním roce 2019/2020
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna
2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31.ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Šumperk stanoveny na 3.2.-9.2.2020.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9.dubna 2020. Pátek 10.dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem.
Hlavní prázdniny začínají od středy 1.července 2020 do pondělí 31.srpna 2020. .
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1.září 2020.
Školní jídelna:
Vedoucí ŠJ :

Marcela Švédová

tel. 583 247 200

Cena obědů pro žáky ZŠ :

Žáci 7-10 let : 22,-Kč
Žáci 11-14 let : 25,-Kč
Rozhodující pro určení věkové kategorie je, zda žák dosáhne v průběhu školního roku (tj. do 31. srpna) 11
let.
Ředitelka ZŠ a MŠ Bušín :
Mgr. Jaroslava Kubíčková – tel .583 247 115
E-mail: zsbusin @centrum.cz
Důležité informace a aktuality můžete sledovat na našich webových stránkách www.zsbusin.cz.
Vážení rodiče,
v novém školním roce 2019/2020 přeji Vám, Vašim dětem i nám pedagogům hodně sil, zdraví a pohodu a
nadále se těším na vzájemnou dobrou spolupráci při výchově a vzdělávání všech žáků naší školy.
Mgr. Jaroslava Kubíčková, ředitelka školy

