OBČASNÍK

školní rok 2021 – 2022

Vážení rodiče,
také letos dostáváte na začátku školního
roku do rukou výtisk školního Občasníku, ve
kterém jsou uvedeny především základní
informace o organizaci, zajištění a průběhu
školního roku.
Co nového po prázdninách
Na hlavní budově na druhém stupni proběhla
celková rekonstrukce WC, rekonstrukce
probíhala celé prázdniny, WC ve škole jsou
hotové a budou se ještě dokončovat ve školní
tělocvičně. Provoz tělocvičny během září bude
velmi omezen. Dokončila se rekonstrukce
šaten na prvním stupni, všichni žáci budou
mít k dispozici uzamykatelné skříňky a celkové
prostředí v šatnách se velmi zlepšilo.

Školní informační systém

Základní škola,
Příbram – Březové Hory,
Prokopská 337
261 01 Příbram VI
tel.: - ústředna
318 623 817
- ředitel
326 531 036
- sborovna 326 531 037
- 1.stupeň 318 623 851
- šk.družina 606 955 523
- šk.jídelna 318 621 626
773 694 685
E-mail: 3zs@pbm.czn.cz
www stránky školy:
www.zsbrezovehory.cz
příspěvková organizace
IČO: 47067641
bank. spojení: KB Př., 917200207/0100
číslo účtu Spolku přátel školy:
FIO Banka, 2500798863/2010
číslo účtu školní jídelny:
KB Příbram, 917220267/0100
číslo účtu školní program (pokladna):
FIO Banka, 2901640493/2010

Školní
informační
systém
(SIS)
vstupuje do jedenáctého roku fungování.
Byl vytvořen jako online webová aplikace,
která by měla co nejvíce usnadnit
komunikaci školy s učiteli, žáky a rodiči a
evidenci školních dat o průběhu studia a
výuky.
Informační systém pro školy – EDOOKIT.
https://zsbrezovehory.edookit.net/
Pro přihlášení z nativní aplikace pro
Android a iOS – ID školy je zsbrezovehory
Rodiče mají v aplikaci generovanou roli
„rodič“ s rozšířenými nabídkami např.
omlouvání dítěte.
Žáci budou mít generovanou roli
„student“, ve které uvidí svoji žákovskou
knížku, učivo, události…, ale nemohou si
omlouvat docházku. Případné dotazy:
michalkova@zsbrezovehory.cz
Nabídka školy
Kromě tříd se sportovním zaměřením patří
k výrazným specifikům školy environmentální
výchova. Škola se zaměřuje také na oblast
nových technologií (robotika) a počítačovou
gramotnost.
Velmi se osvědčila mnohaletá celoroční
spolupráce s Hornickým muzeem Příbram jako
vhodné doplnění výuky v různých předmětech.
Letos vstupujeme již do jubilejního dvacátého
roku této spolupráce.
Chceme být veřejností vnímáni jako „akční“
škola, proto budeme letos pořádat mnoho
výletů, zájezdů a exkurzí z různých zájmových
oblastí žáků.
V době mimo vyučování mohou žáci
navštěvovat školní klub se školní žákovskou
knihovnou a s 5 počítači, které jsou nepřetržitě
připojeny na Internet. V rámci činnosti
školního klubu jsou žákům k dispozici i dvě
počítačové učebny, ve kterých mají obdobný
přístup
k internetu.
Školní
klub
také
koordinuje činnost zájmových kroužků. Na
materiální zajištění činnosti kroužků žáků
obou stupňů školy přispívá finančně nemalou
měrou Spolek přátel školy i školní klub.

Příspěvek SPŠ
Pro letošní rok je příspěvek na SPŠ za
každého žáka 300,-Kč. Jednorázová platba
bude
v říjnu
stržena z finanční částky
v aplikaci školní program.
Školní program
Učitelé nevybírají od žáků žádnou finanční
hotovost, všechny platby probíhají přes
internetovou aplikaci – školní program. Rodiče
se musí do systému registrovat a poté si vložit
peníze na účet dítěte, bankovním převodem na
účet 2901640493/2010. Všechny platby
probíhají stržením finanční částky z tohoto
účtu, kromě obědů.
Úhrada školní družiny
Jednorázová platba – 1 000,- kč, bude v září
stržena z finanční částky v aplikaci školní
program.
Provoz školní družiny je v letošním školním
roce od 6,00 do 17,00 hodin.

Úhrada školního klubu a volnočasových
aktivit
Příspěvek za školní klub je stanoven ve výši
50,-Kč měsíčně. Hradí se ve dvou splátkách
250,- kč za první pololetí v říjnu a 250,- kč za
druhé pololetí v březnu. Částky budou strženy
z finančního
obnosu
v aplikaci
školní
program.
Poznámka: Školní klub je k dispozici všem
žákům od 4. do 9. ročníku kdykoliv v době
mimo vyučování od 7,00 hodin do doby
stanovené rozvrhem v každém dnu školního
vyučování. Pro provoz a opravy zařízení,
dovybavování a zajištění materiálu pro
mimoškolní činnosti a další aktivity je
měsíční příspěvek 50,-Kč opravdu minimální.
Proto si dovolím na Vás - rodiče i letos
apelovat, abyste využívání školního klubu a
jím podporovaných aktivit svým dětem
včasným zaplacením příspěvku umožnili.
V době koronaviru budou platit jistá omezení
v činnosti školního klubu, aby nedocházelo
k velkému mísení žáků různých tříd.

1.
2.
a)
b)
c)
3.

c)

Školní jídelna
Platba obědů je možná pouze
bezhotovostně prostřednictvím
inkasa
Přihlašování a odhlašování obědů je
možné:
prostřednictví pevné telefonní linky:
318 621 626
elektronicky: www.strava.cz
mobilního telefonu: 773 694 685
Registrace služby na www.strava.cz
a) v kanceláři vedoucí školní jídelny
obdržíte číslo zařízení
b) sdělíte jí své uživatelské jméno a
heslo (připravte si dopředu –
písmena, číslice), heslo je možné po
přihlášení do systému změnit
v záložce NASTAVENÍ
přihlásíte se na www.strava.cz
d) zadáte číslo zařízení, uživatelské
jméno a heslo
e) pro objednání nebo odhlašování
obědů zvolíte záložku OBJEDNÁVKY

f) provedené změny uložíte a odešlete
tlačítkem ODESLAT
g) změny je nutné provést alespoň dva
dny předem (např. v pondělí – změna
na středu)
4. Odhlašování obědů:
a)
na www.strava.cz – alespoň dva
dny předem
b)
telefonicky alespoň jeden den
předem
c)
ve výjimečných případech
(nemoc) do 8. hodiny ranní
5. Stravné se za neodhlášené obědy
NEVRACÍ
Ceny obědů:

1.věková skupina: 7 – 10 let……….28,-Kč
2.věková skupina: 11 – 14 let……..30,-Kč
3.věková skupina: 15 a více let…...32,-Kč
„Mléko do škol“ a Ovoce do škol“
Projekty „Ovoce a zelenina do škol“ a
„Mléko do škol“ byly spojeny pod společný
projekt
s názvem
„ŠKOLNÍ
PROJEKT“,
schválený vládou 8.3.2017. Na základě
Nařízení vlády č. 74/2017Sb. mají od září
2018
žáci základních škol nárok na
neochucené mléko a mléčné výrobky (jogurt,
sýr, tvaroh, mléko) a ovoce a zeleninu zcela
zdarma. Podle stanoveného finančního limitu
na žáka a školní rok se předpokládají cca 4
výrobky za měsíc.

EVVO -

environmentální výchova, vzdělávání
a osvěta je neodmyslitelnou součástí školy a
školního vzdělávacího programu.
Škola
je
zapojena
do
programu
Recyklohraní.
Recyklační
program
pod
záštitou MŠMT ČR je zaměřen na prohloubení
znalostí žáků v oblasti třídění a recyklace
odpadů.

Sbíráme

- drobné elektro zařízení a mobily (ne
televize, počítače, lednice …) – třídní učitelé
- sběr kaštanů a žaludů
- sběr hliníku – ve třídách do plastových
nádob, průběžně vybíráno žáky ekologických
praktik
- sběr baterií – odevzdat třídním učitelům
nebo do nádob u sboroven
- pomerančová a citrónová kůra – sběr ve
třídách, odvoz kůry podle potřeby, finanční
výtěžek dán do třídních fondů

Organizace školního roku 2021/2022
Podzimní prázdniny…….….27. a 29.10.2021
Vánoční prázdniny…..23.12.2021 - 2.1.2022
Pololetní prázdniny……. ….……… 4.2.2022
Jarní prázdniny……………… 21. – 27.2.2022
Velikonoční prázdniny………
14.4.2022
Hlavní prázdniny………. …. 1.7.- 31.8.2022
Třídní schůzky:
2.12. , 7.4., 26.5.- konzultace
Plavecký výcvik 2. a 3.tříd:
V průběhu celého školního roku (40 lekcí)
Lyžařský výcvik žáků 7.tříd:
leden 2022 – Šumava

(přesný termín a místo budou upřesněny
podle počtu přihlášených účastníků)
Zimní
ozdravné
pobyty a
sport.
soustředění:
sport. třídy + 4. a 5.tř. – leden 2022
(přesný termín a místo budou upřesněny
podle počtu přihlášených účastníků)
Podzimní a jarní ozdravné pobyty:
Veškeré termíny pro jednotlivé třídy budou
včas oznámeny po uzavření smluv s vhodnými
ubytovacími zařízeními.
Všechny pobyty mimo školu, budou probíhat
dle epidemiologické situace.
Den otevřené školy
3.3.2022
Zápis do 1.tříd
1. - 2. duben 2022

Další tradiční i nově plánované akce:
 Vánoční zpívání v cáchovně dolu
Anna 16.12.2021
 Klub mladého diváka
 sportovní
den
pro
smíšená
družstva
žáků
2.stupně
–
1.10.2021
 Jednodenní
lyžařské
kurzy
(Monínec) – leden až březen 2022
 projekt Masopust – 8.2.2022
 Exkurze do Techmánie Plzeň
 projekt
celoroční
spolupráce
s Hornickým muzeem Příbram
 Den Země - 24. 4. 2022
 besedy v knihovně na Březových
Horách pro žáky 1.stupně
 projekt „Zdravé zuby“ na 1.stupni
 besedy a komponované pořady pro
žáky v rámci primární prevence
(rizikové
chování,
šikana,
kriminalita apod.)
 Dopravní výchova - akce v rámci
BESIP pro 1.stupeň
 tematické exkurze navazující na
výuku
 zábavná odpoledne pro budoucí
prvňáčky – květen 2022
 účast žáků ve vědomostních a
sportovních soutěžích
 zahradní párty k slavnostnímu
zakončení školní docházky žáků
9.tříd – poslední den školního roku
 společné
slavnostní
zakončení
školního roku pro všechny žáky
školy a vyhodnocení nejlepších
reprezentantů ve vědomostních a
sportovních soutěžích, ocenění i
výjimečných činností a skutků –
závěr školního roku

