ZŠ Jablůnka, okres Vsetín
Školní rok 2018/2019
Základní informace
Název: Základní škola Jablůnka, okres Vsetín
Adresa: Základní škola Jablůnka, okres Vsetín,
Na Láni 306, 756 23 Jablůnka
Telefon: 571 499 421
E-mail: skola@zsjablunka.cz
Web: www.zsjablunka.cz
IČO: 60990511
Číslo účtu školy: 101174528/0300 (platba za
obědy a školní družinu, NE kroužky a příspěvek
do Spolku rodičů při ZŠ Jablůnka!)
Ředitel školy: Mgr. Luděk Drlík
Zástupce ředitele školy: Mgr. Ivan Šošolík
Ekonom školy: Ing. Hana Vaňková
Vedoucí školní jídelny: Gabriela Kotrlová
Vedoucí školní družiny: Jitka Fojtíková
Školník: Jiří Galač
Rada školy:
Předseda: Ilona Uhříková
Členové: Jitka Fojtíková, Věra Martinková,
Zdeněk Mrlina, Silvie Procházková, Ivan Šošolík

7:20
7:40
7:45 – 8:30
8:40 – 9:25
9:45 – 10:30
10:40 – 11:25
11:35 – 12:20
12:30 – 13:15
13:00 – 13:45
13:50 – 14:35

Termíny prázdnin:
vstup do budovy
1. zvonění před 1. hodinou
1. hodina
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina

(pokud mají žáci 2. stupně odpolední výuku, mají pauzu na
oběd v době 12:20 - 13:00)

Třídy:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI. A
VI. B
VII.
VIII.
IX.

Mgr. Hana Zálešáková
Mgr. Pavlína Daňková
Jarmila Kovářová
Pavla Dřevojánková
Mgr. Dana Hurtíková
Ing. Blanka Smolíková
Mgr. Jana Zajícová
Mgr. Renata Michalíková
Mgr. Lukáš Smilek
Mgr. Pavlína Kučerová

Netřídní učitelé:

Telefony:
Drlík, Šošolík
Vaňková (ekonomka)
Kotrlová (školní jídelna)
Galač (školník)
Tomešková (družina I)
Fojtíková (družina II)
kabinet 1. stupně
Smolíková, Vaněk
Babovec, Zajícová
Kučerová, Michalíková
Dřevojánková H., Smilek

Zvonění:

571 499 421
571 499 423
571 499 424/425
571 499 426
571 499 427
571 499 428
571 499 430
571 499 434
571 499 435
571 499 436
571 499 443

Mgr. Jan Babovec
Mgr. Hana Dřevojánková
Mgr. Vlastimil Vaněk

Výchovný poradce:
Mgr. Hana Dřevojánková

Vychovatelky školní družiny:
Jitka Fojtíková, Renata Tomešková

Metodik školní prevence:
Mgr. Lukáš Smilek

29. – 30. října 2018 podzimní prázdniny
22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 vánoční prázdniny
1. února 2019 pololetní prázdniny
25. února – 3. března 2019 jarní prázdniny
18. dubna 2019 velikonoční prázdniny
29. června – 1. září 2019 hlavní prázdniny

Termíny třídních schůzek:
úterý 25. 9. 2018 (i plenární schůze Spolku rodičů)
úterý 20. listopadu 2018
úterý 22. ledna 2019
úterý 9. dubna 2019
úterý 4. června 2019

Termíny pedagogických rad:
úterý 20. listopadu 2018
úterý 22. ledna 2019
úterý 9. dubna 2019
čtvrtek 20. června 2019

Elektronická žákovská knížka (eŽK):
eŽK nahradila dříve používanou papírovou
žákovskou knížku. Prostřednictvím eŽK poskytují
učitelé žákům a jejich rodičům informace o
prospěchu a chování žáka. Každý žák má své
vlastní přístupové údaje, které se liší od
přístupových údajů rodičů. Přístupové údaje jsou
platné po celou dobu docházky žáka do školy
(nemění se s novým školním rokem). Noví žáci i
jejich rodiče obdrží přístupové údaje od třídního
učitele. V případě problémů s přihlášením do eŽK
kontaktujte zástupce ředitele školy Mgr. Ivana
Šošolíka (571 499 421, sosolik@zsjablunka.cz).
Podrobnější informace k eŽK naleznete také na
webu školy.

Omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole:
Rodič je povinen omluvit absenci dítěte ve škole
nejpozději do tří dnů od zahájení absence žáka.
Absence se omlouvá třídnímu učiteli
prostřednictvím eŽK (ne na lístečku). Při
vícedenní předem známé nepřítomnosti žáka ve
škole (např. z důvodu rekreace) předloží rodič
řediteli školy s dostatečným předstihem tištěnou
„Žádost o uvolnění dítěte z výuky“, kterou si
vyzvedne v ředitelně školy či stáhne z webu školy
(část „Úřední deska“).

Zapůjčování učebnic:
Většina učebnic je žákům na začátku roku zdarma
zapůjčována. Pokud žák nešetrným zacházením
učebnici poškodí, zničí či ztratí, zaplatí na konci
školního roku čtvrtinu, polovinu či celou nákupní
cenu učebnice (dle míry poškození).

Školní jídelna:
Vedoucí školní jídelny: Gabriela Kotrlová
Telefon: 571 499 424/425, 736 179 859
E-mail:jidelna@zsjablunka.cz
Výdej obědů: 11:25 – 13:30,
Výdej do jídlonosičů: 11:00 – 11:25
Stravné:
do 10 let: 23 Kč, 11-14 let: 25 Kč,
15 a více let: 27 Kč
Úhrada stravného se provádí inkasním převodem
na účet školy 101174528/0300 vždy k 15. dni
v měsíci (ve výjimečných případech hotově u vedoucí
školní jídelny). Pokud nebudou obědy zaplaceny
včas, žák se nemůže v jídelně stravovat!
Odhlašování stravy se provádí po telefonu,
emailem nebo v kanceláři školní jídelny do 12:00
hodin den předem! Oběd pro děti do jídlonosiče je
možno odebrat pouze první den nemoci. Ti žáci,
kterým byl vydán čip, se tímto čipem prokazují při

výdeji obědů. Více podrobností na webu školy
nebo u vedoucí jídelny.

Školní družina (ŠD):
Dítě je přijato do ŠD po odevzdání zápisního lístku
– tím je jeho docházka povinná. Přednostně budou
přijímání žáci z nižších ročníků do naplnění
kapacity obou oddělení ŠD. Ze ŠD odchází dítě
v době vyznačené na zápisním lístku, nepřítomnost
nebo dřívější odchod oznámí rodič JEN písemně
(ne telefonicky) vychovatelce.
Ranní provoz 6:30 – 7:30, odpolední provoz 11:25
– 16:00
1. platba za družinu období září - prosinec:
Poplatek 520 Kč (130 Kč/měsíc) se platí
bankovním převodem na účet školy do 14. 9.2018

zahájí činnost v týdnu od 17. září 2018, přesné
termíny kroužků budou žákům sděleny.
Na půdě školy má svoji pobočku Základní
umělecká škola Vsetín – hudební obor

Spolek rodičů při ZŠ Jablůnka
Předseda spolku: Bc. Petr Brinček
IČO: 05054354
Číslo účtu: 277246118/0300
Výše rodičovského příspěvku: 300 Kč na žáka.
Příspěvek je určen na nákup materiálu do výtvarné
výchovy, na odměny žákům, jízdné reprezentantů
na soutěže, na zajištění kulturních vystoupení a
koncertů, na lyžařský výcvik apod.
Příspěvek se platí bankovním převodem na účet
Spolku rodičů při ZŠ Jablůnka do 30. září 2018 (ve

(ve vyjímečných případech hotově u ekonoma školy).

vyjímečných případech hotově u ekonoma školy).

Číslo účtu: 101174528/0300. Do poznámky
prosím uveďte „ŠD, jméno žáka, 9-12/2018“
2. platba za družinu období leden – červen:
Poplatek 780 Kč se platí 1. - 18. ledna 2019. Do
poznámky uveďte „ŠD, jméno žáka, 1-6/2019“.
Nehraďte platbu za celý školní rok dohromady!

Číslo účtu: 277246118/0300 (Pozor, neplést
s účtem školy!) Do poznámky prosím uveďte
„Spolek rodičů, jméno žáka“.

Zájmová činnost (kroužky):
Deskové hry, florbal, keramika, RPG (hry na
hrdiny, stolní hry), sportovní, stolní tenis,
výtvarný.
Přihlášky do kroužku obdrží žáci u třídních
učitelů, případně u vedoucích kroužků.
Platba za kroužky září 2018 – červen 2019
Poplatek 500 Kč za jeden kroužek se platí
bankovním převodem na účet Spolku rodičů při ZŠ
Jablůnka do 30. září 2018 (ve vyjímečných případech
hotově u ekonoma školy). Číslo účtu: 277246118/0300
(Pozor, neplést s účtem školy!) Do poznámky
prosím uveďte „Název kroužku, jméno žáka“, V
případě, že se žák k pololetí odhlásí (do 31. ledna
2019), bude mu částka 250 Kč vrácena. Kroužky

Různé:
Plavecká výuka (1. – 3. ročník) probíhá jednou
týdně v období září – listopad.
Lyžařský výcvik nabízíme sjezdařům i běžkařům
dle sněhových podmínek v lednu či únoru.
Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“ a
„Mléko do škol“.
Naší partnerskou školou je ZŠ a MŠ Svinná
v okrese Trenčín na Slovensku.

Poznámka na závěr:
Jakékoliv dotazy, připomínky a návrhy týkající se
činnosti školy, školní družiny, jídelny mohou
rodiče sdělovat vyučujícím nebo členům vedení
školy při třídních schůzkách, telefonicky,
elektronickou poštou, prostřednictvím zástupců v
radě rodičů, nebo formou vzkazu ve „schránce
důvěry“ (před ředitelnou, na webu školy).

