Základní škola Choltice
Ve školním roce 2016/2017 bude
výuka probíhat dle vzdělávacího programu
„Učíme se pro život 4“, ve třinácti třídách
s celkovým počtem 257 žáků, jak místních, tak
z širokého okolí (Choltice, Turkovice, Urbanice, Svinčany, Lipoltice, Bezděkov, Poběžovice,
Chrtníky, Jedousov, Podhorky, Jeníkovice, Svojšice, Veselí).
S počátkem nového školního roku došlo na naší škole k několika personálním
změnám. Nově nastoupily: na 1. stupeň i do školní družiny Mgr. Daniela Čepčářová, do
školní družiny a jako pedagogická asistentka Bc. Martina Sládková.
Složení pedagogického sboru je tedy následující:
Ředitel školy:
Mgr. Iva Sedláčková
Zástupkyně ředitele:
Mgr. Vlasta Jozífová
Výchovná poradkyně:
Mgr. Božena Špilínková
Učitelé na I. stupni:
Mgr. Ivana Benešová
Mgr. Zuzana Bílková
Mgr. Marie Brožová
Mgr. Tereza Štědroňová
Mgr. Dagmar Zálabská
Mgr. Daniela Čepčářová
Mgr. Vítězslava Stodolová
Mgr. Soňa Blažková
Mgr. Božena Špilínková

1. A (18 žáků)
1. B (16 žáků)
2. A (21 žáků)
2. B (20 žáků)
3. A (16 žáků)
3. B (17 žáků)
4. A (28 žáků)
5. A (19 žáků)
5. B (17 žáků)

Učitelé na II. stupni:
Mgr. Alena Machová
Mgr. Eva Nevečeřalová
Mgr. Hana Ošlejšková
Mgr. Jan Čermák

6. A (25 žáků)
7. A (17 žáků)
8. A (21 žáků)
9. A (22 žáků)

Bez třídnictví:
Ing. Zdeněk Hanák
Mgr. Zuzana Vyhnálková
Mgr. Johana Sara Tichá
Asistentky pedagoga:
R. Bornová, M. Zářecká a Bc. M. Sládková

Organizace školního roku 2016/2017:






Pedagogické rady: 14. 11., 26. 1., 10. 4., 26. 6.
Třídní schůzky SRPŠ: 19. 9. 15:30 (1. třídy), 14. 11., 9. 1., 10. 4., 5. 6.
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016: pátek 7. dubna 2017
Lyžařský výcvik: leden 2017 Horní Albeřice (Mgr. Blažková, Mgr. Ošlejšková).
Plavecký výcvik pro žáky 3. – 4. ročníku: úterý 9.45 až 11.15 hod, a to 6. 9. – 13. 9. –
20. 9. – 27. 9. – 4. 10. – 11. 10. – 18. 10. – 25. 10. – 1. 11. – 8. 11. 2016.

 Poznávací zájezdy žáků do zahraničí:
 Anglie: jaro 2017 Mgr. Sedláčková,
 Itálie: 16.6. – 25.6. 2017 Mgr. Jozífová.
 Ozdravný pobyt: podzim 2016 III. A, III. B; červen 2017 IV. A, II. A, II. B.
Novinky na naší škole:
Od letošního školního roku dochází k několika změnám, ale nejen personálním. První
z nich je úprava školního řádu hned v několika oblastech (dohled nad žáky, práva a povinnosti
žáků aj.). Dále dochází ke změně v našem školním vzdělávacím programu „Učíme se
pro život 4“, a to především v částech věnovaných výuce žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných.
Ke změnám dochází i v platbách za družinu a školní jídelnu (chtěli bychom v letošním
roce nabízet více ovoce a zeleniny).
V 5. - 9. ročníku naší školy se mění systém zapisování známek. Známky se budou
zapisovat pouze do Bakalářů, žákovská knížka je určena ke komunikaci se školou.

Projekty:
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás v minulém školním roce podpořili pomocí
mobilní aplikace „Pomáhej pohybem“ (www.pomahejpohybem.cz). Děkujeme, že jste pro
nás sportovali a věnovali své body právě našemu projektu. Získaný grant byl použit na úpravu
bezbariérového vstupu do školy. Sportujte i nadále a podporujte i ostatní projekty. Děkujeme!
Naše základní škola je také zapojena do projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání v ORP Přelouč, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000074, což je
projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci prioritní osy
3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP
VVV).
I v letošním školním roce 2016/17 se mohou žáci 1. - 5. ročníku těšit
každý týden na ovoce nebo zeleninu z projektu OVOCE DO ŠKOL.
Ovoce dodává firma Bovys s.r.o a pro děti bude zdarma. První dodávku
očekáváme v polovině září. Projekt Ovoce do škol probíhá v České
republice ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství.

Konzultace výchovné poradkyně:
Konzultace školní výchovné poradkyně Mgr. Špilínkové probíhají každé úterý
od 12:00 do 13:00 hod nebo po telefonické domluvě. Objednání na telefonu: 734 579 106.

Konzultace školní psycholožky:
Letošní školní rok 2016/2017 práci školní psycholožky v naší škole
vykonává Mgr. Ivana Němcová z PPP Pardubice. Nabízí konzultace pro děti, rodiče
i pedagogy. Řeší:
 výchovné obtíže
 výukové obtíže
 problematiku závislosti — alkohol, drogy, potravní poruchy
 šikanu
 problematické vztahy ve škole i v rodině
 náročné životní situace — rozvody rodičů, úmrtí v rodině, ...
Pracuje s jednotlivcem, dítětem i s celou rodinou. Pro odstranění problematického
chování je účinnější zapojení celé rodiny.
Termíny schůzek 11. 10. 2016, 8. 11. 2016, 6. 12. 2016, 10. 1. 2017 vždy v úterý od
13:00 do 15:00 hod. Návštěvy se hlásí předem výchovné poradkyni Mgr. Špilínkové,
telefon 734 579 106.

Školní družina:
Školní družinu navštěvuje 100 žáků a je rozdělena do 4 oddělení, která vedou:
Markéta Zářecká, Bc. Martina Sládková, Regina Bornová, Mgr. Daniela Čepčářová, Mgr. M.
Brožová a Mgr. T. Štědroňová.

Volitelné předměty:
Základní škola nabízí žákům několik volitelných předmětů: Cvičení z matematiky,
Zdravověda, Informatika, Příroda a já, Sportovní hry, Seminář a praktika z fyziky, Technické
činnosti, Právo pro každý den, Dramatická výchova, Praktika ze zeměpisu, Finanční
gramotnost.

Spolupráce se ZUŠ Přelouč:
ZUŠ Přelouč žákům nabízí tyto obory:
 Hra na dechové nástroje (tenor,
trubka, klarinet, hoboj)
 Hra na keybord
 Hra na klavír





Hra na flétnu
Sborový zpěv
Taneční obor

K bezproblémovému chodu školy přispívají také provozní pracovníci:
Hospodářka:
Školník:

Jindřiška Frýdová
Tomáš Vyhnálek

Úklid:

Olina Fofoňková
Marie Husáková
Hana Kuchaříková

Školní jídelna:

Jana Augustinová (vedoucí)
Václava Svobodová
Lenka Škoudlínová
Dana Šedivá

Zahájení nového školního roku 2016/2017:
V novém školním roce se budeme opět snažit nabídnout žákům dostatečný výběr
zájmových kroužků (např.: sportovní hry, keramika, německý i anglický jazyk, ruční práce,
atd.), připravují se také školní projekty (např.: Paleta Slunce, Vánoční a Velikonoční dílna),
zahraniční zájezdy (Anglie, Itálie) a další sportovní a kulturní akce dle aktuální nabídky.
Žáci i jejich rodiče a příbuzní mají opět možnost navštěvovat s námi v rámci
zvýhodněného předplatného představení Východočeského divadla v Pardubicích.

