=========================================================================
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Zřizovatel:

70984531
102 668 353
Obec Bohdíkov
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NABÍDKA ŠKOLY
Vzdělávání – ZŠ
ZŠ Bohdíkov navštěvují žáci od 1. do 5. ročníku, se kterými pracujeme podle školního vzdělávacího programu
„Společně dokážeme víc“. Ve všech třídách praktikujeme již více než 20 let čtvrtletní slovní hodnocení
a učíme děti používat dovednost sebehodnocení. Snažíme se o "školu hrou" při zachování vysoké náročnosti
na výsledky žáků a maximálně používáme aktivizační metody činnostního vyučování a metod RWCT (čtením
a psaním ke kritickému myšlení). Výuku čtení v 1. ročníku realizujeme již osmým rokem prostřednictvím
genetické metody, kdy si žáci nejprve osvojují velká tiskací písmena a poměrně rychle zvládají techniku čtení.
Ve výchovném působení zařazujeme dramatickou a etickou výchovu a projektové vyučování. Do výuky
informatiky od 4. ročníku zařazujeme výuku psaní na klávesnici všemi deseti. Poskytujeme dětem podmínky
pro co nejširší rozvoj jejich osobnosti a dalšího neformálního vzdělávání, zajišťujeme širokou nabídku
zájmových aktivit. Do zájmových kroužků se mohou děti přihlásit prostřednictvím nabídky Komunitní školy
Bohdíkov, z. s.. Snažíme se, aby naši žáci byli co nejlépe připraveni na přechod do plně organizovaných škol
v Rudě nad Moravou, Hanušovicích nebo do výběrových škol v Šumperku, což ověřujeme celostátními
srovnávacími testy, testy KALIBRO, popř. dalšími ve 3. až 5. roč. nebo testy vyhlašovanými ČŠI. Nejen žáci
1. ročníku budou vybaveni školními potřebami v hodnotě 200,- Kč na školní rok.

Školní družina – ŠD
Při škole jsou zřízena 2 oddělení školní družiny, s provozem od 6:30 do 7:45 h /ranní provoz/ a od 11:50 do
16:00 h /odpolední provoz/. Děti do ŠD potřebují jednoduché převlečení pro pobyt v přírodě.

Zájmové kroužky
Činnost zájmových kroužků bude zahájena během září až října pod patronací Komunitní školy Bohdíkov. Další
informace sdělíme dodatečně po konečném dojednání a sestavení jejich skladby.

Doplňkové programy ZŠ
Během školního roku uskutečňujeme návštěvy divadelních představení, koncertů, výstav ap., popřípadě
zveme různá vystoupení přímo do školy. Chodíme na cvičení v přírodě a exkurze, děti absolvují plavecký
výcvik, minikurz lyžování a kurz dopravní výchovy se dvěma návštěvami dopravního hřiště v Mohelnici.
Organizujeme různé soutěže /např.: pěvecká, recitační, zimní, cyklistická, sportovní, malování na silnici atd./.
V rámci tzv. projektových dnů /týdnů/ pořádáme např.: Den Země, Den dětí, návštěvy programů Vily Doris …
Ke konci školního roku jezdíme na školní výlet. Každoročně se loučíme s kalendářním rokem vánoční besídkou
a koncertem, se školním rokem školní poutí. Alespoň jednou ročně vydáváme školní časopis BAF.
Spolupracujeme s okolními málotřídními i plně organizovanými školami, Pedagogicko-psychologickou
poradnou v Šumperku, Speciálně pedagogickými centry v Šumperku a Mohelnici. Nadále budeme zapojeni do
projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. Zapojujeme se do akce „Obědy pro děti“. V letošním roce bude
realizace všech doplňkových programů záviset na epidemiologické situaci v souvislosti s onemocněním
COVID19.

Pracovníci ZŠ
Pedagogičtí
Mgr. Alena Vokurková
Mgr. Eva Fleischerová
Mgr. Petra Straková
Mgr. Vendula Johnová
Provozní
Milena Dokoupilová

učitelka ZŠ, ředitelka školy
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ

Ludmila Matýsová

vedoucí školní jídelny
pracovnice provozu
kuchařka

Bc. Markéta Pípová
Lenka Šimková, DiS.
Markéta Kuncová
Petra Drongová
Anna Reichlová
Irena Spáčilová
Michaela Buchtová

učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga

školnice ZŠ a ŠD
školnice ZŠ a ŠD, správce tělocvičny
administrativní pracovnice

Informace ke stravování ve školní jídelně
Školní jídelna zajišťuje stravování žáků, zaměstnanců škol, cizích strávníků a pitný režim dětí ZŠ i MŠ.
Kategorie MŠ

Doby výdeje jídel:
ZŠ
- svačina 9:45 – 10:00
- oběd
12:00 – 13:15
Cizí strávníci
- oběd
11:30 – 12:00

Druh stravy

Cena

přesnídávka

9,- Kč

oběd

19,- Kč

svačina

8,- Kč

celodenní stravné

36,- Kč

přesnídávka

9,- Kč

oběd

27,- Kč

svačina

8,- Kč

celodenní stravné

44,- Kč

oběd

27,- Kč

svačinka

17,- Kč

celodenní stravné

44,- Kč

oběd

30,- Kč

svačinka

17,- Kč

Číslo účtu pro stravné a šk. peněženku: 224 559 807/0600

celodenní stravné

47,- Kč

Telefon: 734 471 557

Zaměstnanci školy

oběd

58,- Kč

Cizí strávníci

oběd

62,- Kč

3 – 6 let

6 – 7 let

Kategorie ZŠ
7 – 10 let

11 – 14 let

Přihlášky a odhlášky: Děti nebo jejich rodiče se
přihlašují u vedoucí stravovny. Odhlášky musí být
oznámeny vždy nejpozději den předem do 14.00 h
(první pracovní den v týdnu do 7.00 h) osobně,
telefonicky nebo emailem.
Placení stravného: Úhradu za stravování a školné ŠD je
třeba provést do konce předcházejícího měsíce, nejpozději
poslední pracovní týden v měsíci předchozím, a to v kanceláři
vedoucí stravovny (7:30 - 9:00 a 10:00 - 14:00), hotově nebo
inkasem (podrobné vyúčtování zasíláme elektronicky).

Vedoucí ŠJ:
Kuchařka:

Milena Dokoupilová
Ludmila Matýsová

Organizace školního roku 2020/21
Změny v tomto školním roce
Uzákonění povinné distanční výuky v případě nemožnosti výuky prezenční.
V prosinci 2020 budeme ukončovat projekt „Škola v pohybu II“ (tzv. Šablony), díky kterému jsme získali dotaci
ve výši 1 066 500 Kč pro ZŠ, MŠ i ŠD. Od ledna 2021 bychom chtěli zahájit projekt „Škola v pohybu III“.
Minimálně do konce roku 2020 budeme pokračovat v projektu „Sportujeme ve škole“.
Začátek šk. roku:
úterý 1. 9. 2020
Pololetní prázdniny: pátek 29. 1. 2021
Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. 10. a pátek 30. 10. 2020
Jarní prázdniny: od 8. do 14. 2. 2021
Vánoční prázdniny: od středy 23. 12. do neděle 3. 1. 2021
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. a pátek 2. 4. 2021
Konec šk. roku:
středa 30. června 2021
Ředitelské volno:
předběžně naplánováno na 16.11.2020, 29.a 30.6.2021.
Pozn.: Ředitel školy má právo ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit nejvýše 5 volných dnů ve školním
roce. (§ 24 Školského zákona)
Plavecký výcvik na bazénu v Zábřeze (10 lekcí) bude probíhat vždy ve středu od 25. 11. 2020 až 17. 2. 2021,

Pedagogická rada
Je složena z pedagogických pracovníků školy. Projednává řád školy, jehož součástí je klasifikační řád, plán práce
a výroční zprávu školy, výsledky výchovně vzdělávacího procesu a podklady pro stanovení klasifikace.
Školská rada
Předsedkyně: Mgr. Eva Fleischerová
Členové: Petr Úlehla, Petr Pavelek, Markéta Kuncová, Gustav Hodek, Šárka Kobzová
Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, vyjadřuje
se k návrhům školního vzdělávacího programu, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
projednává hospodaření školy a podněty a oznámení.

Počty tříd a žáků
I. tř.:
II. tř.:
III. tř.:
IV. tř.:

1. ročník........................……………..….14 žáků
2. ročník............................................11 žáků
3. ročník...........................................16 žáků
4. + 5. ročník………………………………10 + 5 žáků

tř. uč. Mgr. Vendula Johnová
tř. uč. Lenka Šimková, DiS.
tř. uč. Mgr. Eva Fleischerová
tř. uč. Mgr. Petra Straková
Bc.Markéta Pípová

Celkem........................................................56 žáků
Školní družina Bohdíkov……….2 oddělení - asi 52 žáků

vychovatelky Markéta Kuncová, Petra Drongová

Schůzky rodičů
Schůzka rodičů se koná zpravidla 3 – 4 krát za školní rok. Každoročně dostávají všichni rodiče možnost
vyjádřit se k činnosti školy prostřednictvím anonymního dotazníku, osobních konzultací, emailu, telefonu, atd.

Motivace školního roku
Celý školní rok 2019/2020 bude opět provázet zaměření na určité téma, které bude motivovat
k různým ztvárněním a prožitkům většinu doplňkových aktivit. Letos jsme se rozhodli pro „Rok zdraví“.
Společná práce všech by měla vyvrcholit celoškolní přehlídkou na jubilejní 30. školní pouti.

Seznamy pomůcek a potřeb pro žáka 1. ročníku a 2. až 5. ročníku
Budou předány rodičům první den spolu s informacemi o tom, které pomůcky zajistí a uhradí škola.
Rovněž jsou zveřejněny na webových stránkách www.zsbohdikov.cz.
Upozornění: Prosíme rodiče, aby všechny pomůcky a potřeby dětí označili jménem! Odstraníte tak dětem
i vyučujícím spoustu starostí při ztrátách, nálezech, popř. záměně věcí. Děkujeme za pochopení.

ROZVRH HODIN – ŠK. ROK 2020/2021 – zahajovací verze
Pondělí
I. tř. 1. roč.
II.
2. roč.
III. tř. 3. roč.
IV. tř. 4. roč.
5. roč.
Úterý
I. tř. 1. roč.
II.
2. roč.
III. tř. 3. roč.
IV. tř. 4. roč.
5. roč.
Středa
I. tř. 1. roč.
II.
2. roč.
III. tř. 3. roč.
IV. tř. 4. roč.
5. roč.
Čtvrtek
I. tř. 1. roč.
II.
2. roč.
III. tř. 3. roč.
IV. tř. 4. roč.
5. roč.
Pátek
I. tř. 1. roč.
II.
2. roč.
III. tř. 3. roč.
IV. tř. 4. roč.
5. roč.
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Vzor omluvenky pro uvolnění dítěte z výuky, školní družiny nebo zájmové aktivity

OMLUVENKA

Omlouvám své dítě ……………………………………………………………………………………….…………………….dne …………………….………………...

z důvodu: …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….

Odejde v …………….. hodin

a) sám(a)
b) s doprovodem, koho ……………………………………………………………………………………………….

V Bohdíkově dne………………………………

Podpis zákonného zástupce ………………………………..……...…………………..

