Informační brožura
Základní škola Nížkov
školní rok 2018/2019
Vedení školy:
ředitelka: Mgr. Marta Novotná – metodik a koordinátor ICT, správce sítě, (konzultační
hodiny: úterý 15:15 – 16:00, v ostatní dny po předchozí domluvě – tf.: 725 861 215, email: marta.novotna@zs.nizkov.cz)
zástupkyně ředitele: Mgr. Petra Musilová – výchovný poradce, speciální pedagog
a vedoucí školního poradenského pracoviště
Pedagogický sbor:
Markéta Černovská - asistentka pedagoga, vychovatelka
Iva Dolská – asistentka pedagoga
Mgr. Eva Halíková - třídní učitelka 6. ročníku
Mgr. Miroslav Hromádka – předseda ŠSK, třídní učitel 5. ročníku
Mgr. Miluše Chalupová - školní metodik prevence, třídní učitelka 1. ročníku
Mgr. Eva Jarošová – kariérní poradce, třídní učitelka 8. ročníku
Ivana Junová – koordinátorka environmentální výchovy, třídní učitelka 4. ročníku
Mgr. Martina Klímová - koordinátorka ŠVP
Mgr. Hana Kučerová
Aneta Pokorná DiS. - asistentka pedagoga, školní asistentka
Radka Satrapová – vychovatelka, preventista řečové výchovy
Mgr. Ing. Zdeněk Sedlák – učitel římskokatolického náboženství
Mgr. Šárka Sládková - třídní učitelka 9. ročníku
Mgr. Alena Šorfová Uttendorfská - třídní učitelka 3. ročníku
Mgr. Anna Vodáková - třídní učitelka 2. ročníku
Mgr. Petra Zikmundová – třídní učitelka 7. ročníku
V brožuře jsou uvedeni pouze pedagogičtí pracovníci, kteří dali škole souhlas se zveřejňováním osobních údajů.

Školská rada
Od 1. 9. 2018 je Školská rada Základní školy Nížkov neúplná, proto ředitelka školy
jmenovala volební komisi, která vyhlásí doplňovací volby. Volen bude jeden zástupce
z řad pedagogů.
Současné složení školské rady:

David Toufar - zástupce zřizovatele

Josef Vlček - zástupce zřizovatele

Marie Kasalová – zástupce rodičů

Lenka Pokorná - zástupce rodičů

Mgr. Miluše Chalupová - zástupce pedagogů
V současné době školská rada nemá předsedu.
Desatero chování
Od letošního školního roku jsme si vytkli realizovat některé cíle, jimž jsme se sice už
v předchozích letech věnovali, ale teď bychom jim rádi dali konkrétní podobu a věnovali
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jim větší pozornost. Jedním z nich je sjednocení požadavků na chování žáků, dále
zaměření se na aktivní přístup žáků k vlastnímu chování a rozvoji a další eliminace
rizikového chování. Proto jsme pro děti vytvořili pravidla, na jejichž dodržování se
zaměříme.
1.
Pozdrav, poděkuj, popros!
2.
Poslouchej, nevykřikuj, nech domluvit spolužáky a učitele!
3.
Udržuj pořádek, při odchodu ukliď své místo.
4.
Mobil, tablet, notebook nech doma nebo v šatně!
5.
Pomáhej ostatním, řekni si o pomoc!
6.
Nelži, nežaluj, neubližuj, jsi zodpovědný(á) za svoje chování!
7.
Buď aktivní, jsi zodpovědný(á) za svoje vzdělání!
8.
Nenič majetek školy, učebnice a učební pomůcky!
9.
Žákovská knížka je úřední doklad, proto s ní podle toho zacházej!
10. Třiď odpad!
Domácí příprava
1. Cíle domácí přípravy
 procvičení a zopakování učiva zejména v praktických souvislostech
 ověření si úrovně pochopení učiva
 rozvíjení schopnosti samostatně se učit
 ověření si schopnosti samostatně učivo aplikovat
 motivace pro upevnění a získání znalostí, vědomostí a dovedností
 rozvíjení smyslu pro povinnost
 rozvíjení schopnosti organizovat si a využívat čas
 zpětná vazba pro učitele, žáka a rodiče
 rozšiřování kompetencí žáka
 rozvíjení spoluzodpovědnosti rodičů za přípravu svých dětí do školy
2. Formy domácí přípravy
 Příprava pomůcek, učebnic a sešitů, cvičebního úboru atd.
 Příprava na výuku - opakování učiva z předchozích hodin, příprava na
písemné a ústní opakování a zkoušení, slovní zásoba do cizích jazyků.
 Vypracování domácích úkolů.
3. Doporučení žákům, kteří chtějí být úspěšní
a) Stanov si pravidelný čas na domácí přípravu!
b) Začni tím, co ti jde snadno, co tě baví!
c) Nejdříve si zopakuj všechno, co ses dnes ve škole učil!
d) Domácí úkol vypracuj v den, kdy byl zadán, dokud si pamatuješ učivo
a zadání!
e) Potom si zopakuj všechno, co ses učil ve škole předcházející den!
f) Pak si zopakuj všechno, co máš umět na následující den!
g) Dělej pravidelné krátké přestávky k odpočinku!
h) Pořiď si poznámkový blok k zapisování úkolů!
i) Pokud tě to víc baví, připravuj se s kamarádem!
j) Neuč se v posteli, raději si pohodlně sedni, zajisti si na učení klid!
k) Choď včas spát, spi dostatečně dlouho!
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l) Uklízej svůj pokojíček a pracovní stůl, pořádek je důležitý!
m) Pokud zapomeneš domácí úkol vypracovat či donést do školy, omluv se na
začátku hodiny!
n) Uvědom si, že pokud chceš jít studovat, musíš se neustále sebevzdělávat!
4. Doporučení rodičům
a) Zajistěte vhodné materiální zázemí podporující domácí přípravu (místo, kde se
dítě pravidelně připravuje).
b) Zajistěte vhodný čas na domácí přípravu vašeho dítěte.
c) Motivujte své dítě k samostatné domácí přípravě, provádějte pouze kontrolu,
pomáhejte jen v případě, když je to nutné.
d) Buďte důslední a trpěliví, chvalte i sebemenší úspěch.
e) Pokud se dítě neučí rádo, přesně stanovte postup a obsah každé domácí
přípravy, se kterým dítě seznamte. Stanovený postup ani obsah neměňte,
i když to dítěti nejde. Nepřidávejte další úkoly.
f) Dbejte na to, aby si každý den dítě zopakovalo to, co se naučilo příslušný den
ve škole. Nejvíce zapomínáme v prvních několika hodinách po naučení se
informace (viz. Ebbinghausova křivka zapomínání).
g) Podepisujte dětem vypracované domácí úkoly (nepotvrzujete věcnou správnost
úkolu, ale pouze to, že úkol dítě vypracovalo v rámci domácí přípravy).
Další doporučení rodičům k podpoře školní úspěšnosti dětí
Podpora a pozitivní motivace žáků k učení a školní práci ze strany rodičů je jednou
z nejdůležitějších podmínek jejich úspěšnosti.
U mladších dětí je velice důležitý rozvoj jemné motoriky, proto je potřeba ji denně
cvičit.
Pokud má dítě vadu řeči, je důležité intenzivně pracovat (pokud to jde) na jejím
odstranění, trénovat mluvidla, cvičit a dávat dítěti správné vzory mluvení.
S mladšími dětmi je potřeba denně číst a povídat si s nimi o tom, co přečetly. Dětem,
které číst neumí, denně čtěte. Starší děti motivujte ke každodennímu čtení.
Podporujte rozvoj matematické gramotnosti v běžných životních situacích, aby děti
dokázaly odhadnout počet, měly představu o počtu, dokázaly si pod číslem představit
konkrétní hodnotu.
Starší děti motivujte k dalšímu osobnímu rozvoji a sebevzdělávání.
V případě výukových obtíží co nejdříve kontaktujte školu, abychom mohli nastavit
podpůrná opatření k zvládnutí základního učiva.
Pokud jste přesvědčeni, že by vaše dítě zvládlo mnohem víc učiva a učivo náročnější, co
nejdříve kontaktujte školu, abychom nastavili u dítěte náročnější výuku, která povede
k jeho rozvoji.
Informování zákonných zástupců o hodnocení žáka
1) Žákovská knížka
a) Zákonní zástupci jsou informováni o průběžném hodnocení žáka prostřednictvím
žákovské knížky. Do žákovské knížky zapisují vyučující všechny známky
a poznatky, k nimž přihlíží při hodnocení za pololetí.
b) Hodnocení za 1. a 3. čtvrtletí zapíší vyučující jednotlivých předmětů žákům do
žákovské knížky po termínu pedagogické rady.
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c) Třídní učitel(ka) jednou za měsíc provede kontrolu, zda mají žáci všechna
hodnocení podepsaná od zákonného zástupce.
2) Písemné práce
a) Hodnocení jednotlivých prací provádí vyučují podle Pravidel pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků Základní školy Nížkov (Klasifikační řád).
b) Každou opravenou práci dostanou žáci domů, kde ji nechají podepsat zákonnými
zástupci a další vyučovací hodinu ji podepsanou odevzdají vyučujícímu.
3) Sešity a pracovní sešity
a) Hodnocení jednotlivých prací provádí vyučují podle Pravidel pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků Základní školy Nížkov (Klasifikační řád).
b) Každý vyučují, který provádí hodnocení prací v sešitě nebo pracovním sešitě,
stanoví termín, kdy sešit nebo pracovní sešit dostanou žáci domů, kde ho nechají
podepsat zákonnými zástupci. Vyučující stanoví tento termín u žáků 1. stupně
jedenkrát za týden, u žáků 2. stupně jedenkrát za 14 dní.
Schůzky s rodiči a konzultační hodiny
Společné:
12. 9. 2018 v 15:30 hodin
21. 3. 2019 v 15:30 hodin (čtvrtek)
Po společné části následují schůzky s třídním učitelem a individuální konzultace.

Individuální konzultace:
29. 11. 2018 od 13:35 hodin (čtvrtek)
16. 5. 2019 od 13:35 hodin (čtvrtek)
Na individuální konzultace doporučuje vzít s sebou děti, zvláště ty starší.
Informační schůzka pro rodiče žáků 9. ročníku k přijímacímu řízení a přijímacím
zkouškám:
29. 11. 2018 v 16 hodin (čtvrtek)
Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku školního roku 2019/2020:
29. 5. 2019 v 16 hodin
Kromě toho si zákonní zástupci s jednotlivými vyučujícími mohou předem domluvit
termín individuální konzultace telefonem nebo e-mailem kdykoli ve dnech školního
vyučování. Pokud to provozní situace dovolí, rádi bychom, aby na každém mimořádném
jednání se zákonnými zástupci byl přítomen i třídní učitel žáka. Kontakty na jednotlivé
učitele jsou uvedeny na webu školy.
Konzultační hodiny pro žáky
Žáci si s jednotlivými vyučujícími mohou domluvit termín individuální konzultace sami
nebo prostřednictvím rodičů osobně, telefonem nebo e-mailem kdykoli ve dnech
školního vyučování.
Dny otevřených dveří
Již radu let nabízíme zákonným zástupcům možnost účasti ve výuce. V letošním školním
roce jsme pro vás opět připravili osm termínů, ve kterých pro vás bude výuka otevřena.
Budeme velice rádi, když se do vyučovacích hodin přijdete podívat.
15. 10. 2018 pondělí
13. 11. 2018 úterý
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12. 12. 2018 středa
17. 1. 2019 čtvrtek
22. 2. 2019 pátek
11. 3. 2019 pondělí
5. 4. 2019 pátek
22. 5. 2019 středa
Pokud vám tyto dny nevyhovují, můžete si ve dnech školního vyučování domluvit
jakýkoli jiný termín. Velice rádi vás uvítáme.
Výuka plavání
Naše škola měla výuku plavání ve školním vzdělávacím programu začleněnou vždy,
takže ji realizovala i v době, kdy nebyla jeho povinnou součástí. Od školního roku
2017/2018 je pro všechny žáky povinná. Musíme ji realizovat ve dvou po sobě jdoucích
ročnících na 1. stupni v rozsahu 20 vyučovacích hodin v každém ročníku Výuku
realizujeme ve 2. a 3. ročníku. V letošním školním roce je koordinátorkou plavecké
výuky paní Mgr. Alena Šorfová Uttendorfská.
Pokud se dítě ze zdravotních důvodů nemůže výuky plavání účastnit, musí zákonný
zástupce požádat školu o uvolnění z plavecké výuky. Žádost musí být doložena kladným
stanoviskem ošetřujícího lékaře.
Průřezová témata
Povinnou součástí základního vzdělávání je začlenění průřezových témat do školního
vzdělávacího programu. V průběhu základního vzdělávání je povinností školy postupně
probrat všechny tematické okruhy, které jednotlivá průřezová témata obsahují. Průřezová
témata můžeme buď začlenit do vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů, nebo je
realizovat v podobě samostatných předmětů, projektů, seminářů a kurzů. Jako
samostatné předměty průřezová témata nerealizujeme, některá máme začleněna do
vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů, některá realizujeme v podobě seminářů
(finanční gramotnost, programy primární prevence atd.) a kurzů (první pomoc, dopravní
výchova, POKOS atd.) a některá v podobě samostatných projektů, které jsou součástí
našeho ŠVP.
Datum
Projekt
Koordinátor/ka Poznámka
3. a 5. 10.
„Náš kraj“ (pro všechny Mgr. Hana
3. 10. žáci poznávají náš
2018
žáky)
Kučerová
kraj, 5. 10. proběhne ve
třech vyučovacích hodinách
příprava a realizace
prezentace.
8. - 12. 10. „Dětská práva“ (pro žáky Mgr. Miluše
Rozsah výuky stanovuje
2018
1. - 5. ročníku)
Chalupová
třídní učitel.
16. 11. 2018 „Zelený balíček“ (pro
Ivana Junová
Rozsah výuky stanoví
všechny žáky)
koordinátorka podle
vybraných témat.
30. 1. 2019 Ochrana člověka za
Mgr. Martina
Rozsah výuky 5 - 6
běžných rizik a
Klímová
vyučovacích hodin.
mimořádných událostí
(pro všechny žáky)
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14. - 15. 3.
2019
17. 4. 2019
(bude
upraven
podle
počasí)

Projekt „Dobrou noc
s pohádkou“ (pro žáky 1. 5. ročníku)
Projekt „Den Země“ (pro
všechny žáky)

Mgr. Šárka
Sládková
Mgr. Anna
Vodáková

14. 3. - odpolední program
+ spaní ve škole, 15. 3. - 4
vyučovací hodiny.
2 - 6 vyučovacích hodin
podle rozsahu práce.

Lyžařský výcvikový kurz
Výuku sjezdového lyžování nabízíme žákům už řadu let. I v letošním školním roce mají
žáci 7. - 9. ročníku možnost přihlásit se na lyžařský výcvikový kurz, který proběhne 2. 8. 2. 2019 v Deštném v Orlických horách (ubytování: chata Prim, Jedlová v Orlických
horách). Organizaci kurzu má na starosti paní Mgr. Petra Zikmundová.
Výuku běžeckého lyžování nabízíme žákům podle aktuálních sněhových podmínek
v Nížkově a okolí. Pokud bude dostatek sněhu, výuku lyžování na běžkách nabídneme
i v letošním školním roce. Organizaci této výuky má na starosti pan Mgr. Miroslav
Hromádka.
O účasti žáků na lyžařském kurzu rozhodují rodiče. Žáci musí před konáním kurzu
v určeném termínu odevzdat přihlášku podepsanou zákonnými zástupci.
Dopravní výchova
Povinná část dopravní výchovy je začleněna do vzdělávacího obsahu výukových
předmětů na 1. stupni a žáci 4. ročníku absolvují kurz dopravní výchovy na dopravním
hřišti ve Žďáru nad Sázavou.
Protože si myslíme, že dopravní výchova je velmi potřebná, nabízíme každoročně žákům
4. - 9. ročníku možnost účasti na cyklistickém kurzu. V letošním školním roce kurz
proběhne 20. a 21. 9. 2018. Součástí kurzu je i výuka na dopravním hřišti ve Žďáru nad
Sázavou. O účasti žáků na cyklistickém kurzu rozhodují rodiče. Žáci musí před
konáním kurzu v určeném termínu odevzdat přihlášku podepsanou rodiči. Organizaci
kurzu má na starosti paní Mgr. Eva Halíková.
POKOS
Přípravu obyvatel k obraně státu realizujeme částečně v projektu Ochrana člověka za
běžných rizik a mimořádných událostí, částečně v průběhu turistického dne v posledním
týdnu školního roku a podle možností zařazením žáků do kurzů POKOS. Některá témata
jsou začleněna i do vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů. V letošním školním
roce do kurzu POKOS budou začleněni pouze žáci 8. a 9. ročníku. Kurz proběhne
27. 9. 2018.
Office 365
Od školního roku 2016/2017 využíváme Office 365. Na této platformě mají žáci
k dispozici nejnovější verze aplikací Microsoftu, včetně kancelářského balíčku (Word,
Excel, PowerPoint ...), který mohou využívat nejen ve škole, ale i doma. Účet má
vytvořený každý žák od 1. ročníku. Součástí je i e-mail, který slouží ke komunikaci
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vyučujících se žáky. E-mail vašeho nejmladšího dítěte ale zároveň využíváme jako email rodičovský.
Sledujte prosím e-mailovou schránku svého nejmladšího dítěte, budeme na něj posílat
důležité informace týkající se organizace výuky, nabídky, změny v rozvrhu atd. Abyste
nemuseli sledovat dvě e-mailové schránky (pokud máte i svůj soukromý e-mail), můžete
si nechat přeposílat kopii zpráv ze schránky vašeho nejmladšího dítěte do svého
soukromého e-mailu. Po přihlášení do pošty v OFFICE 365 klepnete na nastavení,
v dolní části najdete Nastavení vašich aplikací, klepnete na Pošta a v okně, které se vám
otevře, vyhledáte v záložce Účty Přeposílání. Zapíšete svoji soukromou adresu
a klepnete na Uložit.
Pokud jste ztratili přístupové údaje, požádejte nás o jejich aktualizaci buď přímo na
přihlašovací stránce OFFICE 365, osobně nebo prostřednictvím svého dítěte.
Web školy
V loňském školním roce jsme kompletně rekonstruovali web školy. Na web školy
budeme pravidelně umísťovat aktuální informace o dění ve škole.
Kroužky Základní školy Nížkov
název (určen pro...)

Příspěvek na vedoucí
jedno pololetí
100,- Kč
Mgr. František Sládek
100,- Kč
Mgr. Eva Halíková

Miniházená - míčové hry (pro 1. stupeň)
Příprava na přijímací zkoušky z matematiky
(pro 9. ročník)
Příprava na přijímací zkoušky z českého
100,- Kč
Mgr. Petra Musilová
jazyka (pro 9. ročník)
Výtvarný kroužek (1. stupeň)
250,- Kč
Radka Satrapová
Keramika (pro 3. - 5. ročník)
250,- Kč
Ivana Junová
Čtenářské klubko (1. stupeň)
100,- Kč
Radka Satrapová
Ruština (pro 6. - 9. ročník)
100,- Kč
Mgr. Martina Klímová
Stavíme z Merkuru (1. i 2. stupeň)
150,- Kč
Mgr. Marta Novotná
Mladý kutil (1. i 2. stupeň)
200,- Kč
Mgr. Marta Novotná
Německý jazyk (8. a 9. ročník)
100,- Kč
Mgr. Eva Halíková
Německý jazyk (4. a 5. ročník)
100,- Kč
Mgr. Petra Zikmundová
Reedukační kroužek:
Logopedický kroužek
50,- Kč
Radka Satrapová
Do kroužků Základní školy Nížkov se žáci přihlašují u svého třídního učitele. Příspěvek
na kroužek vybírá vedoucí kroužku. Nabídka kroužků může být v průběhu školního roku
doplněna. V případě, že se do kroužku přihlásí málo žáků, nebude kroužek otevřen.
Kroužky jiných organizací
Do kroužků jiných organizací se žáci přihlašují pomocí zvláštní přihlášky, kterou si
mohou vyzvednout u svého třídního učitele. Vyplněné přihlášky žáci odevzdávají
v kanceláři školy.
Kroužky paní Pavly Uttendorfské:
 Flétna
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 Hra na klavír (klávesy)
 Hra na kytaru
Diskodance pohybových aktivit Nížkov
 Taneční aerobik
Active Žďár nad Sázavou
 Street dance
Termíny akcí pro veřejnost
Datum
Akce
21. 9. 2018
Noční pochod
30. 11. 2018
Setkání s Mikulášem pod vánočním stromem (na návsi)
30. 11., 3. - 4. 12. 2018
Vánoční burza (30. 11. ve škole, 3. a 4. 12. v prodejně
COOP Nížkov)
13. 12. 2018
Vánoční tvoření
20. 1. 2019 ve 14 hodin
Dětský karneval s Milanem Řezníčkem (v sokolovně)
11. 5. 2019
Netradiční osmiboj (v areálu u koupaliště)
6. 7. 2019
Memoriál Petra Vejvody (v areálu u koupaliště)
Sportuj ve škole
Od školního roku 2015/2016 jsme na naší škole realizovali projekt "Hodina pohybu
navíc", ve školním roce 2017/2018 už bez podpory NÚV, takže z vlastních prostředků.
Do projektu byli zapojeni téměř všichni žáci 1. - 3. ročníku.
V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu "Sportuj ve škole", který by měl
být jakýmsi pokračováním "Hodiny pohybu navíc".
Hodiny "Sportuj ve škole" otevřeme zase pro žáky 1. - 3. ročníku a povedou je:
1. ročník – Mgr. Miluše Chalupová (hodina bude probíhat 5. vyučovací hodinu ve
čtvrtek)
2. ročník – Radka Satrapová (hodina bude probíhat 5. vyučovací hodinu v úterý)
3. ročník – Mgr. Miroslav Hromádka (hodina bude probíhat 6. vyučovací hodinu v úterý)
Pokud mají rodiče zájem, aby jejich dítě bylo do projektu zapojeno, musí podepsat
souhlas se zapojením do projektu a odevzdat ho třídnímu učiteli.
AŠSK, která projekt "Sportuj ve škole" vede a financuje nám teprve v polovině září sdělí
další podmínky fungování projektu ve škole.
Turnaje Školního sportovního klubu Draci Nížkov
Školní sportovní klub na naší škole existuje už řadu let. Od školního roku 2016/2017
tento klub pro žáky organizuje řadu školních turnajů a soutěží. Naplňujeme tím jeden
z hlavních cílů a úkolů naší školy a to výchovu ke zdravému životnímu stylu a zajištění
dostatečného pohybu dětí. Školní sportovní klub vede pan učitel Mgr. Miroslav
Hromádka.
Datum
Turnaj
11. 10. 2018
Turnaj v přehazované pro žáky 1. stupně
25. 10. 2018
Turnaj ve stolním tenise pro žáky 2. stupně
20. 11. 2018
Turnaj ve florbale pro žáky 2. stupně
17. 12. 2018
Turnaj ve florbale pro žáky 1. stupně
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8. 2. 2019
Soutěž ve šplhu pro žáky 1. stupně
4. 4. 2019
Turnaj v bum-bác balle pro 1. stupeň
15. 5. 2019
Turnaj v bum-bác balle pro 2. stupeň
O účasti dítěte na jednotlivých turnajích rozhodují rodiče. Žáci se mohou turnaje
zúčastnit pouze v případě, že nejpozději 10 pracovních dnů před turnajem odevzdají
svému třídnímu učiteli souhlas rodičů s účastí na turnaji. Bez tohoto souhlasu se žáci
nemohou turnaje zúčastnit.
Další sportovní akce
19. 6. 2019
Olympijský běh
26. 6. 2019
Školní olympiáda
27. 6. 2019
Turistický den, POKOS a střelecká soutěž
Akce se účastní všichni žáci.
Sportovní turnaje, které organizuje Základní škola Nížkov pro okolní školy
7. 6. 2019
Meziškolní turnaj v malé kopané mladších žáků
14. 6. 2019
Meziškolní turnaj v malé kopané starších žáků
O účasti dítěte na jednotlivých turnajích rozhodují rodiče.
Reprezentace školy
Škola a její žáci se účastní řady sportovních, vědomostních a uměleckých soutěží. Ti
nejlepší pak mají možnost školu reprezentovat v oblastních, okresních, krajských
i celostátních kolech. Protože o vzdělávání dětí rozhodují zákonní zástupci, musí rodiče
s tím, aby jejich dítě mohlo školu reprezentovat, souhlasit. Proto i děti, které reprezentují
školu v soutěžích, musí odevzdat souhlas s reprezentací školy podepsaný rodiči.
Organizační záležitosti
O tom, zda se nepovinné akce v průběhu vyučování mohou žáci zúčastnit, rozhodují
rodiče. Aby se žáci mohli těchto akcí, kurzů, turnajů atd. zúčastnit, musí mít od rodičů
podepsaný souhlas nebo přihlášku. Nepřihlášení žáci (nebo žáci, kteří nemají souhlas
rodičů) se účastní běžné výuky podle pravidelného nebo upraveného rozvrhu.
Poradenství a prevence
Školní poradenské pracoviště na naší škole tvoří:
 Vedoucí školního poradenského pracoviště, speciální pedagog a výchovný
poradce: Mgr. Petra Musilová (konzultační hodiny: úterý 12:45 – 14:25, čtvrtek
6:45 - 8:00, v ostatní dny po předchozí domluvě – tf.: 725 861 215, e-mail:
petra.musilova@zs.nizkov.cz)
 Školní metodik prevence: Mgr. Miluše Chalupová (konzultační hodiny: čtvrtek
12:00 – 12:45, v ostatní dny po předchozí domluvě – tf.: 725 861 214, e-mail:
miluse.chalupova@zs.nizkov.cz)
 Kariérní poradce: Mgr. Eva Jarošová (konzultační hodiny: pondělí 13:20 –
14:00, čtvrtek 12:00 – 12:45, v ostatní dny po předchozí domluvě – tf.: 725 861
214, e-mail: eva.jarosova@zs.nizkov.cz)
 Preventista řečové výchovy: Radka Satrapová (tf.: 731 507 274, e-mail:
radka.satrapova@zs.nizkov.cz)
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Úkolem ŠPP je:
 vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně
nežádoucích jevů,
 sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou,
 realizovat kariérové poradenství,
 integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 vybudovat příznivé sociální klima,
 posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit
předpoklady pro jeho snižování,
 prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků
a třídních kolektivů,
 prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských
poradenských zařízení (zejména pedagogicko psychologické poradny, speciálně
pedagogického centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.
Programy primární prevence
Většinu programů primární prevence zajišťujeme formou zážitkových seminářů, které
pro nás zajišťuje Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
Datum
Preventivní program
10. 10. 2018
Program primární prevence pro žáky 6. ročníku
5. 11. 2018
Program primární prevence pro žáky 3. a 4. ročníku
29. 11. 2018
Program primární prevence pro žáky 1. a 9. ročníku
10. 1. 2019
Program primární prevence pro žáky 1. a 5. ročníku
8. 2. 2019
Den bezpečnějšího internetu pro žáky 1. - 4. ročníku
15. 3. 2019
Program primární prevence pro žáky 7. a 8. ročníku
22. 3. 2019
Program primární prevence pro žáky 5. a 6. ročníku
25. 3. 2019
Program primární prevence pro žáky 2. a 3. ročníku
V termínech programů může v průběhu školního roku dojít ke změnám.
"Dílny" v DPŽ Nížkov
Tvořivé dílny v DPŽ Nížkov jsou součástí preventivního programu Základní školy
Nížkov. Jejich prostřednictvím také realizuje některá průřezová témata.
Termín
Realizuje
18. 9. 2018 9. ročník – cca polovina třídy, Mgr. Šárka Sládková
9. 10. 2018 8. ročník – cca polovina třídy Mgr. Eva Jarošová
6. 11. 2018 7. ročník – cca polovina třídy, Mgr. Petra Zikmundová
4. 12. 2018 4. ročník – cca polovina třídy, Ivana Junová
18. 12. 2018 2. ročník – Vánoční program – Mgr. Anna Vodáková
8. 1. 2019
1. ročník – cca polovina třídy, Mgr. Miluše Chalupová
5. 2. 2019
9. ročník – cca polovina třídy, Mgr. Šárka Sládková
12. 3. 2019 8. ročník – cca polovina třídy Mgr. Eva Jarošová
2. 4. 2019
7. ročník – cca polovina třídy, Mgr. Petra Zikmundová
7. 5. 2019
4. ročník – cca polovina třídy, Ivana Junová
4. 6. 2019
1. ročník – cca polovina třídy, Mgr. Miluše Chalupová
Ukončení 1. pololetí školního roku 2018/2019
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1. pololetí školního roku 2018/2019 bude ukončeno 31. 1. 2019. V tento den proběhne
výuka na téma Vznik Protektorátu Čechy a Morava, proběhnou třídnické hodiny
a slavnostní shromáždění. Žáci dostanou výpis vysvědčení a bude jim zkrácena výuka –
žáci 1. stupně budou mít 4 vyučovací hodiny, žáci 2. stupně 5 vyučovacích hodin.
Vánoční besídka
Organizaci vánoční besídky má stejně jako v minulých letech na starosti 9. ročník se
svou třídní učitelkou. Vánoční besídka proběhne 21. 12. 2018. Žákům bude zkrácena
výuka – žáci 1. stupně budou končit v 11 hodin, žáci 2. stupně v 11:30 hodin.
Školička
Školička je projekt Základní školy Nížkov, jehož cílem je podpořit přípravu dětí
z mateřských škol na školní docházku. Školičku v letošním školním roce povede
Mgr. Alena Šorfová Uttendorfská.
Termín
24. 1. 2019 v 16 hodin
7. 2. 2019 - 4. vyučovací hodina
14. 2. 2019 - 4. vyučovací hodina
21. 2. 2019 - 4. vyučovací hodina
28. 2. 2019 - 4. vyučovací hodina
14. 3. 2019 - 4. vyučovací hodina
21. 3. 2019 - 4. vyučovací hodina
28. 3. 2019 - 4. vyučovací hodina
4. 4. 2019 - 4. vyučovací hodina
11. 4. 2019 – v 16 hodin
11. 4. 2019 - 4. vyučovací hodina
25. 4. 2019 - 4. vyučovací hodina
Zápis do 1. ročníku školního roku 2019/2020
Zápis proběhne 26. 4. 2019 od 13 hodin v přízemí budovy Základní školy Nížkov.
Školní jídelna - výdejna
Výdej obědů probíhá v době od 1100 hodin do 1300 hodin.
Kalkulace nákladů za školní stravování:
Děti 7 - 10 let: Oběd: cena pro žáka 22,- Kč (Plná cena - 49,- Kč = za potraviny 22,- Kč,
věcné náklady 5,- Kč, mzdové náklady 22,- Kč)
Děti 11 - 14 let: Oběd: cena pro žáka 25,- Kč (Plná cena - 52,- Kč = za potraviny 25,Kč, věcné náklady 5,- Kč, mzdové náklady 22,- Kč)
Děti 15 let a výše: Oběd: cena pro žáka 27,- Kč (Plná cena - 54,- Kč = za potraviny 27,Kč, věcné náklady 5,- Kč, mzdové náklady 22,- Kč)
Jídelní lístek sestavuje paní Miloslava Wasserbauerová (vedoucí školní jídelny Mateřské
školy Nížkov) a bude zveřejňován na webu školy.
Odhlašování obědů: Den předem - u vedoucí ŠJ MŠ Nížkov p. Miloslavy
Wasserbauerové osobně nebo telefonicky na čísle 566 675 118 nebo osobně u pracovnice
výdejny paní Petry Filové nebo e-mailem: sj.nizkov@seznam.cz. Tentýž den - nejpozději
do 6,30 hodin u vedoucí ŠJ MŠ Nížkov p. Miloslavy Wasserbauerové osobně nebo
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telefonicky na čísle 566 675 118
sj.nizkov@seznam.cz.

nebo nejpozději do 6,20 hodin e-mailem:

Školní družina
Školní družina Základní školy Nížkov má 2 oddělení a kapacitu 60 účastníků.
V současné době je kapacita školní družiny plně naplněna.
Provozní doba školní družiny: 615 – 715 hodin a 1055 – 1530 hodin.
Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině činí 50,- Kč za každý
měsíc, tj. 250,- Kč za jedno pololetí. Úplata se vybírá za pololetí a je splatná do 20. září
(za 1. pololetí) a 20. února (za 2. pololetí), pokud ředitel nedohodne se zákonným
zástupcem dítěte jiný termín úhrady. Výše úplaty je stanovena předem na celé pololetí.
Škola přijímá platby v hotovosti nebo převodem na účet (19037751/0100).
Klub rodičů
Již tři roky působí na škole klub rodičů. Na první společné schůzce si rodiče žáků
jednotlivých ročníků mezi sebou zvolí jednoho zástupce. O tom, v jakém složení bude
v letošním školním roce klub pracovat, vás budeme informovat e-mailem a na webu
školy.
Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku
Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku proběhne 27. 6. 2019 v 16 hodin v obřadní síni
Obce Nížkov za účasti rodičů a dalších rodinných příslušníků a zástupců obce.
Slavnostní ukončení školního roku 2018/2019
Slavnostní ukončení školního roku 2018/2019 proběhne 28. 6. 2019 v 8:15 hodin na
hřišti za sokolovnou (v případě nepříznivého počasí v sokolovně) za účasti zástupců
obce.
Organizace školního roku 2018/2019
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018. Konec 1. pololetí: čtvrtek
31. ledna 2019. Konec 2. pololetí: pátek 28. června 2019. Podzimní prázdniny:
pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. Vánoční prázdniny: od 22. prosince 2018
do středy 2. ledna 2019. Pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou 4. 3. - 10. 3. 2019. Velikonoční prázdniny
připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019. Hlavní prázdniny: od soboty 29. června 2019
do neděle 1. září 2019. Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne
v pondělí 2. září 2019.
V průběhu školního roku může z organizačních, provozních i jiných důvodů dojít
ke změně termínů. Sledujte proto prosím e-mailovou schránku na OFFICE 365
a web školy, kde vás o všech změnách budeme informovat.
Přejeme Vám, abyste měli co nejméně starostí s povinnou školní docházkou svých dětí
a aby Vám vaše děti dělaly jen radost, a těšíme se na spolupráci. Máte-li nějaký dotaz
nebo připomínku, kontaktujte nás prosím. Pokud už se vyskytnou nějaké problémy,
informujte nás prosím co nejdříve, společně určitě najdeme řešení.
Pedagogický sbor Základní školy Nížkov
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