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Základní škola Lupáčova, Praha 3, Lupáčova 1/1200
Vážení rodiče, učitelé a příznivci školy, milí žáci,
vítejte ve školním roce 2017/2018, v němž čeká Základní školu Lupáčova období pokračujících i
nových tuzemských či mezinárodních projektů, zajímavých aktivit v oblasti vzdělávání žáků i pedagogického sboru a také postupná modernizace interiéru školní budovy.
Hlavním tématem minulého školního roku se stalo společné vzdělávání ve smyslu podpory žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. K jeho naplnění nám nyní přispěje dvouletý dotační projekt Šablony přinášející inanční prostředky pro odbornou personální podporu v podobě školního psychologa,
speciálního pedagoga, či asistentů pedagoga. Šablony umožní pedagogickým pracovníkům školy další
vzdělávání v oblasti inkluze, ale také v kariérní přípravě v oblastech metodiky jednotlivých vyučovacích
předmětů, moderních vyučovacích metod, práce se žáky ohroženými školním neúspěchem a podobně.
V nadcházejícím školním roce se též zaměříme na původní a nejdůležitější poslání základního školství, tedy na kvalitní, efektivní přípravu žáků pro studium a výkon budoucího povolání. V minulém roce
jsme na podporu polytechnické výchovy zahájili provoz polytechnického a kreativního centra, které
hodláme nadále účelně využívat nejen pro první stupeň a školní družinu, ale i pro výuku přírodovědných a jazykových předmětů na druhém stupni. Budeme pokračovat v dlouhodobém mezinárodním
projektu STEM Erasmus+, jehož téma s polytechnickou výchovou bezprostředně souvisí a zároveň podporuje žáky v komunikaci cizími jazyky. Rozšířená výuka jazyků se odráží nejen v samotném vyučování,
kdy spolupracujeme s rodilými mluvčími již v prvním ročníku, žákům pátých tříd nabízíme přípravné
jazykové kurzy a na druhém stupni máme na výuku cizích jazyků vyhrazenu vyšší hodinovou dotaci, ale
též v projektu CLIL, který je též zaměřen na neformální komunikaci v cizích jazycích, konkrétně v němčině a angličtině. Dalším projektem bude Evropský den jazyků, v němž, podobně jako v další části projektu So far So near, využijeme aktivní spolupráce s rodinami žáků s odlišným mateřským jazykem.
Pracujeme též na postupné modernizaci multimediální techniky, ve vyučovacích předmětech zaměřených na ICT dovednosti podporujeme žáky v jejím účelném a tvořivém využití.
Samozřejmě se nadále budeme ve spolupráci s odborníky zabývat důležitou otázkou vztahů uvnitř
třídních kolektivů, efektivní komunikací mezi učiteli, žáky a rodiči a též problematikou zneužívání sociálních sítí a internetu. I přes intervence organizací zabývajících se prevencí sociálně patologických jevů
ve společnosti, s nimiž spolupracujeme, se s těmito složitými situacemi setkáváme a vždy se snažíme je
objektivně řešit. V těchto oblastech žádáme Vás, rodičovskou veřejnost, o součinnost a spolupráci. Též
prosíme o pravidelné sledování informačních zdrojů školy – portálu skolaonline.cz a webových stránek
školy i jednotlivých tříd.
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Rodiče mají komplexní přehled o klasi ikaci, docházce a všech náležitostech výuky prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
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Ve tř ı́dá ch s limitnı́m poč tem 24 ž áků pro dě lenı́ tř ı́dy př ihlé dne vedenı́
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Prvnı́ cizı́ jazyk se vyuč uje již od prvnı́ho roč nı́ku, kde je mož né rozš ı́řit
vý uku o dalš ı́ nepovinné zá jmové aktivity v cizı́m jazyce. Vý uka je zajiš tě na
vž dy aprobovaný m český m učitelem a rodilý m mluvč ı́m. Na př ı́pravné zá jmové
ú tvary se vztahujı́ podmı́nky zá jmové č innosti š koly (viz dá le). Od 4. roč nı́ku je
vý uka cizı́ho jazyka posı́lena o hodinu konverzace, ž áci tedy majı́ čtyř i hodiny
týdně. Druhý jazyk se vyučuje od 6. ročníku s přípravným kurzem v 5.
roč nı́ku. Ve š kole pů sobı́ rodilı́ mluvčı́ pro anglický a š paně lský jazyk. Podpora
jazyků je ř eš ena i v jiný ch př edmě tech (vý ukové objekty) vč etně zahranič nı́ch
vý mě n. V letoš nı́m roce se realizuje vyš šı́ nasazenı́ rodilý ch mluvčı́ch—vž dy v
modelu č eský uč itel/rodilý mluvč ı́ v prvnı́m roč nı́ku; po pů l roce vž dy rodilý
mluvč ı́/ český učitel v druhé m roč nı́ku a ve vyš šı́ch roč nı́cı́ch vž dy konverzace v
cizı́m jazyce s rodilý m mluvč ı́m. Skola zajiš ťuje mož nosti slož enı́ dě tské zkouš ky v anglické m jazyce Cambridge English (1. i 2. stupeň ). Pro mimoř ádně nadané ž áky bude na 1. i 2. stupni realizová n př ı́pravný kurz k tě mto zkouš ká m.
V 5. roč nı́ku probı́há př ı́pravný kurz druhé ho jazyka v rá mci programu
zá jmový ch činnostı́. V 6. roč nı́ku majı́ ž áci mož nost studovat druhý jazyk v rozsahu čtyř hodin tý dně . V souvislosti s vý znamný m rozš ı́řenı́m počtu hodin
u ž áků je nutno respektovat fakt, ž e část vý uky mů ž e bý t realizová na i v odpoledních blocích.
Na druhém stupni jsou přednostně vytvářeny studijní skupiny podle úrovně
žákovských kompetencí v cizím jazyce. Žáci na počátku školního roku v rámci
jednoho ročníku jsou do skupin zařazeni podle srovnávacího testu, který probíhá
na konci předcházejícího školního roku. V případě možnosti bude využito rodilého
mluvčího pro posílení konverzačních dovedností žáků.
Jazyková vý uka je pokryta český mi aprobovaný mi uč iteli a lektory. Odpolednı́ konverzace (dobrovolné ) jsou hrazeny rodiči v rá mci zá jmové č innosti
(viz podmı́nky zá jmové činnosti). Umož ňujı́ procvičová nı́ jazykový ch dovednostı́ ž áků . Studium v zá jmové č innosti je dá no jejı́mi podmı́nkami. Program bude
k dispozici př ed jejich zahá jenı́m. U hlavnı́ch př edmě tů (cizı́ jazyk, matematika,
č eský jazyk) se realizujı́ srovná vacı́ testy v jednotlivý ch pololetı́ch a ně které
hodiny se pů lı́ na praktická cvič enı́. Srovná vacı́ testy budou dostupné rodič ům
jako kontrolnı́ prostř edek. Budou zá roveň slouž it jako indiká tor ú rovně hodnocenı́ ze strany učitelů . U zá kladnı́ch př edmě tů se srovná vacı́ testy využ ı́vajı́ již
od 3. roč nı́ku. Skola systematicky využ ı́vá mě ř enı́ vý stupů znalostı́ a kompetencı́
externími subjekty pro dosažení objektivity hodnocení (SCIO, CZV, ČŠI,
Úrazy, vedení tříd 1. stupně, zápis do
školy, přestupy žáků mezi školami

Mgr. Iva Hauftová

Poradenství 2. stupeň, přihlášky žáků na
střední školy, karierní poradenství

V rá mci SVP „Lupá čovka“ jsou zavedeny př edmě ty: Typogra ie a ú prava
textu (psaní všemi deseti), Aplikované vědy, ICT aplikace v pracovním
procesu a Počítačová gra ika a média. Obsah ŠVP „Lupá čovka“ je zveř ejně n
jako samostatná souč ást webové ho portá lu š koly. O efektivitě tě chto př edmě tů
svě dč ı́ např ı́klad i vý sledky soutě ž ı́.
Tě lesná vý chova se uč ı́ 2 hodiny tý dně ve skupinový ch blocı́ch. Lze využ ı́t
i plavecké ho bazé nu v okolı́ š koly. Vý uka plavá nı́ se realizuje v plavecké m zař ı́zenı́ SARAP, rodiče hradı́ dopravu. Pro ž áky 7. roč nı́ku je realizová n lyž ař ský
vý cvik, pro ž áky 8. roč nı́ku pak cyklistický vý cvik.
Pro ž áky 6. roč nı́ku jsou organizová ny teambuildingové aktivity pro stmelenı́ kolektivů př i př echodu na druhý stupeň . Zá ci 9. roč nı́ku prochá zejı́ zá vě reč nou obhajobou své prá ce, která má proká zat naplně nı́ pro ilu absolventa v celé m rozsahu. Podrobnosti budou zveř ejně ny na webu.
Estetická vý chova se realizuje prostř ednictvı́m př idruž ený ch vzdě lá vacı́ch
oblastı́. Na 1. stupni jsou bě ž nou součástı́ vý uky tematické hudebnı́ programy.
Finanč nı́ gramotnost je souč ástı́ př ı́pravy v př edmě tech Aplikované vě dy, Svě t
prá ce a př edmě tů souvisejı́cı́ch.
Pro rozš ı́řenı́ zá jmový ch aktivit ž áků a také pro zlepš enı́ mož nostı́ vý uky
př edmě tů s př evahou estetický ch prvků byl vybudová n vý tvarný atelié r a keramická dı́lna.
Velký dů raz je na 1. stupni kladen na dopravnı́ vý chovu. Ve 3. – 5. ročnı́ku
ž áci navš tě vujı́ dopravnı́ hř iš tě (6× za š kolnı́ rok). Kurz je zakončen testem
a jı́zdou zruč nosti. Plá n mobility se realizuje i v tomto š kolnı́m roce.
Od 3. roč nı́ku se bě ž nou součástı́ vý uky stá vá projektové vyuč ová nı́.
V letoš nı́m roce budou př ipraveny tematické projekty na podporu vý uky jazyků
pro ž áky rů zný ch vě kový ch skupin ve vazbě na naš i mě stskou část. Souč ástı́
uč ebnı́ch plá nů 3. a 4. roč nı́ku jsou vlastivě dné vychá zky Prahou.
Součástı́ š kolnı́ho programu jsou pozná vacı́ vý jezdy ž áků do evropský ch
zemı́. V sadě programů pro nadané dě ti (KLIO a dalš ı́) se realizujı́ projekty tak,
aby byly ve vě tš ı́ mı́ře rozvinuty talent a mimoř ádné nadá nı́ tě chto ž áků .
Provoz š kolnı́ druž iny bude daleko vı́ce zamě řen na vlastnı́ zá jmovou činnost ž áků , než tomu bylo v minulý ch letech. Proto byly vybudová ny dı́lny pro
tyto aktivity a změ ně ny provoznı́ podmı́nky š kolnı́ druž iny. Je vybudová no
polyfunkč nı́ centrum, které tvoř ı́ vý tvarný atelié r a polytechnické centrum.

Předseda školské rady

Vedení tříd 2. stupně, organizační
záležitosti, suplování, přestupy žáků mezi Mgr. Kamila Kubrová
školami
Poradenství 1. stupeň, diagnostika žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami,
nadaní žáci

Minimální preventivní program se realizuje již od 3. ročníku. Přesto
i v této oblasti je doporučena spolupráce s výchovným poradcem, případně se
školním psychologem. Ve školním vzdělávacím programu „Lupáčovka“ je Výchova
ke zdraví součástí předmětu biologie. Ve školním roce 2017/2018 je posíleno
monitorování žáků s poruchami učení tak, aby bylo možno významně lépe diferencovat učivo pro skupiny žáků. K tomu slouží komplexní sociometrie tříd v rámci
projektu SOCIOKLIMA, které se plně osvědčilo v roce minulém. Ve škole bude také
působit školní speciálním pedagog.

Zástupce rodičů

PaedDr. Jaroslava Kudynová

Zástupce školy

Jan Bém
Helena Poche
Mgr. Magdaléna Fiedlerová
Mgr. Jaroslava Kalbáčová

Zástupce zřizovatele
Mgr. Kamila Kubrová

mail:

RNDr. Jan Materna
Ing. Zdeněk Zábojník MBA
lupacovkaunie@lupacovka.cz

Metodik prevence, pracovník odpovědný Mgr. Hana Procházková
za preventivní programy
Přihlášky do družiny, zápisní lístky do
družiny, provoz školní družiny

Zuzana Klonová

Přihlášky ke stravování, stravné, provoz
školní jídelny

Miloslava Holá

První schůzka školské rady dne
5. 9. 2017.

Weby školy:

ebb.lupacovka.cz - web projektu Comenius

www.lupacovka.cz - hlavnı́ š kolnı́ portá l

prarodice.lupacovka.cz — web pro seniory

portal.skolaonline.cz - elektronická ž ákovská

sfsn.lupacovka.cz—web pro projekt MC pro integraci cizinců

stem.lupacovka.cz - projekt ERASMUS+

8. Na zá kladě § 123 š kolské ho zá kona č . 561/2004 Sb. ř editel š koly
stanovil ná sledujı́cı́ vý še ú platy za zá jmové vzdě lá vá nı́ v kurzech:

Z
2017/2018
Zá jmová č innost š koly se ř ı́dı́ š kolský m zá konem č . 561/2004 Sb. a
př edpisy souvisejı́cı́mi, zejmé na vyhlá š kou O zá jmové m vzdě lá vá nı́
č . 74/2005 Sb. v platné m zně nı́.

tělovýchovných
esteticko-uměleckých
ICT
jazykových

při 30 hodinové výuce
při 30 hodinové výuce
při 60 hodinové výuce
při 60 hodinové výuce

1300 130020002800 -

1800 Kč
1800 Kč
3000 Kč
3800 Kč

(rodilí mluvčí)

Př iná š ı́me př ehled obecný ch zá sad pro zá jmové ú tvary a seminá ř e
poř ádané na ZS Lupá č ova v zá jmové č innosti. Vlastnı́ doplň ková č innost je vedena oddě leně mimo hlavnı́ č innost š koly, a tedy se na tuto
zá jmovou č innost nevztahuje. Př ehled ú tvarů vč etně termı́nů a jejich
obsahu př iná š ı́me v online verzi, aby bylo mož no naplá novat ú č ast
ž áků v jednotlivý ch ú tvarech se znač ný m př edstihem.

9. Pokud jsou souč ástı́ č innosti zvlá š tnı́ ná klady (proná jem bazé nu,
vitrá ž e), ú plata za zá jmové vzdě lá vá nı́ je stanovena individuá lně .

 Uplatu za jednotlivé zá jmové vzdě lá vá nı́ stanovuje ř editel na

11. Registrace probı́há prostř ednictvı́m webové ho rozhranı́
(www.lupacovka.cz). K platbě budou rodiče vyzvá ni v okamž iku,
kdy bude krouž ek otevř en. Ze zá jmové ho ú tvaru je mož né se odhlá sit pouze v pololetı́ za podmı́nky, ž e ž ák proká ž e zá važ né dů vody,
proč se nemů ž e ú č astnit.

zá kladě § 123 Skolské ho zá kona s př ihlé dnutı́m k podmı́nká m
stanovený m vyhlá š kou o zá jmové m vzdě lá vá nı́ č . 74/2005
v platné m zně nı́. Protož e tyto zá jmové aktivity nejsou pokryty
z rozpoč tu, ú plata je stanovena rozhodnutı́m ř editele š koly
podle skuteč ný ch ná kladů .

 Termı́ny jsou voleny tak, aby navazovaly na rozvrh hodin jednotlivý ch cı́lový ch skupin. Vzhledem k celkové mu rozsahu nabı́zený ch krouž ků a neustá lé mu doplň ová nı́ nabı́dky odkazujeme
na webové strá nky (www.lupacovka.cz/ž áci/zá jmová č innost),
kde je zveř ejně na komplexnı́ nabı́dka vč etně mož nosti elektronické rezervace. Ostatnı́ podrobnosti budou př edá ny tř ı́dnı́m
uč itelů m v prů bě hu mě sı́ce zá ř ı́.

 Upozorň ujeme, ž e př ehled zá jmový ch ú tvarů nenı́ ú plný a bude
rozš iř ová n o dalš ı́ aktivity. V ně který ch př ı́padech nelze vylouč it změ nu termı́nu. V př ı́padě zvý šené ho zá jmu bude mož no
př idat i dalš ı́ termı́ny. Př ehled jednotlivý ch ú tvarů je uveden
v sekci zá jmová č innost.

 Veš kerá zá jmová č innost zač ı́ná nejpozdě ji od 2. 10. 2017
a konč ı́ zpravidla k 31. 5. 2018. Zá vazný je celkový poč et oduč ený ch hodin. V mě sı́ci č ervnu 2018 jsou lektoř i povinni nahradit
př ı́padné odpadlé hodiny v rozsahu, který odpovı́dá stanovený m podmı́nká m.

 Zá jmové aktivity se dě lı́ do č tyř kategoriı́: tě lový chovné aktivity, umě lecko-estetické aktivity, jazykové aktivity a ICT aktivity.

 Dé lka vyuč ovacı́ jednotky se stanovuje na 45 min.

10. Lektor je povinen př edlož it plá tci – zá konný m zá stupců m tematický plá n (zveř ejně nı́ na webu) na jednotlivé hodiny tak, aby byla
mož ná rodičovská kontrola. Po ukonč enı́ bě hu lektor př edklá dá
př ehled oduč ený ch hodin.

12. Pokud by ú roveň zá jmové ho ú tvaru neodpovı́dala př edstavá m
rodič ů, mohou ž áka odhlá sit pı́semnou ž ádostı́ ř editeli š koly.
13. V př ı́padě neú č asti ze zdravotnı́ch dů vodů se vrá tı́ pomě rná č ást
ú platy. Podmı́nkou je alespoň 40% odů vodně ná neú č ast.
14. Platba se prová dı́ na ú č et š koly ve dvou pololetnı́ch splá tká ch.
Účet zájmových činností 6023-2000786399/0800
15. Zá dá me rodič e, aby př i platbě uvá dě li variabilnı́ symbol.
(variabilnı́m symbolem bude čı́slo objedná vky - elektronické př ihlá š ky k zá jmové č innosti). Do informace k platbě uveďte jmé no a
př ı́jmenı́ dı́tě te. Usnadnı́ ná m i sobě př ı́padnou kontrolu.
16. Zá jmové ú tvary budou otevř eny př i minimá lnı́m poč tu 10 ž áků .
Pokud bude ž áků mé ně a rodiče př esto projevı́ zá jem, bude ú plata
za takový ú tvar upravena tak, aby odpovı́dala nejmé ně 10 ž áků m
ve skupině .
17. Skola si vyhrazuje prá vo zá jmový ú tvar ve druhé m pololetı́ neotevř ı́t, pokud poklesne počet ž áků pod tuto hranici. Uplata za zá jmové vzdě lá vá nı́ je stanovena podle celkové č asové dotace a je uvedena u jednotlivý ch typů zá jmový ch ú tvarů . ZS pově ř ı́ své ho pracovnı́ka př ı́mý m dohledem nad zá jmovou č innostı́ nejen z hlediska inanč nı́ho, ale i organizač nı́ho. Pově ř ený pracovnı́k bude k dispozici
rodič ům v prů bě hu odpolednı́ch aktivit.

 Dé lka jednotlivý ch kurzů se stanovuje takto:
1 hodina tý dně , celkem 30 hodin;
2 hodiny tý dně , celkem 60 hodin.
2. PATRO
PŘÍZEMÍ
114

kabinet IT

Znamenáček, Vidasov

129

kabinet TV

Tomášková, Šerf

108

byt školníka

Ivanšíková, Průšek

103

vrátnice, družina

Knapová, Abrahámová,

107

jídelna, kancelář

Vacíková, Holá

127

družina

Klonová

ředitelna
zástupce ředitele II.st

Kopecký

116

zástupce ředitele I.st.

111

sborovna

Hau ová
Žežulková, Hudečková, Kaucká

110
131

kancelář hospodářka

115

kabinet I. stupně

113
130

1. PATRO
109
112

kabinet M-F,

Fiedlerová, Plánková

knihovna

Bočan

119

kabinet ČJ, D

Čvančarová, Šrail

118

kabinet AJ

Skoupilová, Bi nerová, Krivosheeva

120

Kabinet ČJ, Nj

Zamrazilová, Landa

117

kabinet B

Pítrová, Vaňková P.

121

3. PATRO
122

kabinet I.stupně

Kalbáčová, Drnková, Karausová,
Vavřichová, Ullrichová, Procházková

122

kabinet I.stupně

Černevová, Divišová, Kudynová,
Němečková,

125

kabinet jazyků

Alfaro, Land, Kopecká

Bovo, Vejvodová, Vitnovská,

123

kabinet chemie

Vydrová, Braunová, Turková

družina

Staňková, Černíková
Jeřábková

SUTERÉN

družina

Pecháčková

104

s

Kubrová

Haislová, Komrsová

šatna - kuchyň

Š
Stanovenı́ ceny obě da a postup př i placenı́ stravné ho ve š kolnı́ jı́delně
ZS:

 Provoz š kolnı́ho stravová nı́ se ř ı́dı́ provoznı́m ř ádem č .j. ZS

K
2017/2018
Z

Tř ı́dnı́ schů zky 1. roč nı́k (17:00)

LUP 359/2015.

 Strá vnı́ci jsou podle vyhlá š ky č . 107/2005 Sb. v platné m zně nı́ a jejı́
př ı́lohy č . 2 zař azenı́ do ná sledujı́cı́ch skupin:
a) 7—10 let

5. 9. Hlavnı́ vý bor UR, zasedá nı́ Skolské
rady
19. 9. Tř ı́dnı́ schů zky ve tř ı́dá ch
(vybrání rodičovského příspěvku)

b) 11—14 let

11. – 14. 9. Cyklistický kurz 8. roč nı́k

c) 15 a vı́ce let
Strá vnı́k je zař azen podle vě ku, které ho dosá hne v př ı́sluš né m š kolnı́m roce.


Cena obě da (ná klady na potraviny) pro ž áky se stanovuje ná sledujı́cı́m způ sobem:
a) 7—10 let



20 Kč

Teambuildingové aktivity 6. ročnı́k
19. 9. Valná hromada UR
22. 9. Poslednı́ termı́n podá nı́ př ihlá š ek do
zá jmový ch krouž ků
26.9. Evropský den jazyků

b) 11—14 let 21 Kč

29.9. Reditelské volno

c) 15 a vı́ce

Ř

22 Kč

Vý dej obě dů 11:30 — 14:00 hod.

 Stravné se hradı́ na č ı́slo ú č tu: 35-2000786399/0800.
 Doporuč uje se, aby vš ichni rodič e platili stravné takto:
a) inkasem z ú č tu
b) trvalý m př ı́kazem
c) pokladnı́ slož enkou


Př eplatky se vracı́ dvakrá t ročně na ú č et, ze které ho bylo stravné
hrazeno.



Odhlaš ová nı́ obě dů je mož né telefonicky na čı́sle 777 477 984,
222 719 321, př ı́padně prostř ednictvı́m elektronické poš ty na adrese: hola@lupacovka.cz, př ı́padně v sekci e-jı́delna na
www.lupacovka.cz Odhlá š enı́ je mož né do 8:00 hodin př ı́sluš né ho
dne.



Zá sadnı́ povinnostı́ rodič e je obě d odhlá sit i v době nemoci ž áka.
Pokud obě d nebude odhlá š en, š kola je povinna ze š kolské ho zá kona
v takové m př ı́padě (ž ák má ná rok na stravu ze zá kona, pouze když
je ve š kole), ú č tovat doplatek ve vý ši rež ijnı́ch ná kladů š koly. Obě d
lze vydat do př inesený ch ná dob pouze prvnı́ den nepř ı́tomnosti
ž áka ve š kole v době 11:30 - 13:30 hodin a to po nahlá š enı́ v kancelá ř i š kolnı́ jı́delny č i kuchyni. Rodiče nevstupujı́ do prostor š kolnı́
jı́delny.

 Obě dy se vydá vajı́ na zá kladě př ihlá š ené ho obě du prostř ednictvı́m
chipů (Kč 29). Chipy jsou kompatibilnı́ s Open Card i Lı́tač kou.

2017

2. 10. Zahá jenı́ č innosti krouž ků
6. 10. Poslednı́ termı́n odevzdá nı́ př ı́spě vků UR
26. 10.—27. 10. Podzimnı́ prá zdniny
L
2017
15.11. Ctvrtletnı́ pedagogická rada
15.11. Tř ı́dnı́ schů zky a volby do Skolské
rady, schů zka RU
P

2017

23. 12.—2. 1. Vá noč nı́ prá zdniny
L

2018

3. 1. Zahá jenı́ vý uky
9. 1. Schů zka RU
Lyž ař ský kurz 7. roč nı́k
17. 1. Pololetnı́ pedagogická rada
24. 1. Den otevř ený ch dveř ı́
24. 1. Prvň á č kem už v lednu
31. 1. Ukonč enı́ 1. pololetı́, vysvě dč enı́
Ú
2018
2. 2. Pololetnı́ prá zdniny
5. 2. - 11. 2. Jarnı́ prá zdniny
16. 2. Př edlož enı́ př ihlá š ek na stř ednı́
š koly

Z
Podmínky zápisu do školní družiny i provozní řád družiny
jsou zveřejněny na www.lupacovka.cz

B

U

RU je partnerem š koly a podı́lı́ se na celé ř adě aktivit vč etně
galaveč era, dnech otevř ený ch dveř ı́, organizaci soutě ž ı́ apod. Clenstvı́ v RU je pro zá konné zá stupce dobrovolné , ale doporuč uje se
vš em rodič ům š koly.
Organizace (občanské sdruž enı́) vede své vlastnı́ ú č etnictvı́,
které podlé há schvá lenı́ valné hromady a je zajiš ťová no vý konný m
vý borem. Tento vý bor rozhoduje o inanč nı́ch vý dajı́ch na pomoc
š kole. Ná vrh rozpoč tu bude schvá len na valné hromadě , která se
koná vž dy na konci zá ř ı́. Na valné hromadě se př edklá dá vyú č tová nı́ loň ské ho š kolnı́ho roku. Rodič e budou informová ni o dalš ı́ch
aktivitá ch š koly vyplý vajı́cı́ch z pro ilu absolventa.
Termı́n valné hromady je stanoven na 19. 9. 2017. Schů zky
vý boru RU, vedenı́ š koly a Skolské rady se konajı́ jednou za tř i mě sı́ce, nejč astě ji v druhé ú terý v mě sı́ci od 18 hodin. Pro upř esně nı́
sledujte webové strá nky. Jedná nı́ vý boru se pravidelně zú č astň ujı́
vš ichni jeho č lenové a po př edchozı́ dohodě s př edsedou nebo mı́stopř edsedou kdokoli z rodičů. Prvnı́ jedná nı́ ve š kolnı́m roce
2017/2018 je stanoveno na 5. 9. 2017. V té mž e termı́nu se sejde i
š kolská rada. Dne 15. 11. 2017 probě hnou volby do Skolské rady
pro obdobı́ 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020.

2018

29. 3. - 30. 3. Velikonoč nı́ prá zdniny
D

Š

2017

4. 9. Zahá jenı́ š kolnı́ho roku

2018

Zá pis do 1. roč nı́ku
18. 4. Ctvrtletnı́ pedagogická rada
18. 4. Tř ı́dnı́ schů zky a schů zka UR
K

2018

31. 5. Vyhodnocenı́ soutě ž ı́
31. 5. Ukonč enı́ č innosti krouž ků
Č

2018

5. 6. Schů zka UR
18. 6. - 22. 6.
Obhajoby zá vě reč ný ch pracı́ 9. roč nı́ku
20. 6. Pololetnı́ pedagogická rada
29. 6. Vysvě dčenı́, zakončenı́ š kolnı́ho roku
(v době konání voleb budou podle aktuálních provozních podmínek vyhlášeny volné dny)

