1. září 2022

školní rok 2022 / 2023

Kancelář školy
226 809 711
Ředitel školy
226 809 702
Školní psycholožka 226 809 736

Školní jídelna
226 809 718
Školní družina
226 809 723, 724
Školní spec. ped. 226 809 736

WEBOVÉ STRÁNKY

E–MAILOVÉ ADRESY

www.zskaterinky.cz
Na titulní stránce najdete vždy aktuální týdenní plán akcí. V sekci
„školní aktivity – měsíční plán“ si můžete zjistit plánované akce
vždy na daný měsíc. V průběhu školního roku jsou na stránkách
průběžně zveřejňovány upoutávky na aktuální události a akce.
V sekci Kontakty, Formuláře jsou ke stažení ty nejčastěji
používané. Např. Žádost o uvolnění žáka z výuky, souhlas s
inkasem aj.
Dále zde najdete telefony do kabinetů, e-mailové adresy na
jednotlivé učitele i vedení školy a řadu dalších informací o škole a
jejích aktivitách včetně konzultačních hodin vyučujících.

Kontakty na:
ředitelství školy:
školní jídelnu:
družinu:
psycholožku:
speciální pedagog:

skola@zskaterinky.cz
jidelna@zskaterinky.cz
druzina@zskaterinky.cz
koutenska@zskaterinky.cz
pospisilova@zskaterinky.cz

Tvar e-mailových adres jednotlivých učitelů je jednotný:
prijmeniucitele@zskaterinky.cz
Všechny kontakty – najdete na webových stránkách školy – KONTAKTY.

Prosíme rodiče, aby v případě potřeby kontaktovali učitele telefonicky buď před začátkem vyučování (7:40 – 7:55), případně po ukončení
vyučování, nebo v průběhu přestávek, jejichž časové rozpětí uvádíme:
8:45 – 8:55
9:40 – 10:00

10:45 – 10:55
11:40 – 11:50

12:35 – 12:45
13:30 – 14:00

14:45 – 14:50
15:35 – 15:45

Nejrychleji zastihnete učitele na přímých linkách do kabinetů – telefonní seznam je uveden na webových stránkách školy.
Chcete–li navštívit učitele osobně, využijte vypsaných konzultačních hodin (na webu školy), doporučujeme si předem návštěvu potvrdit.

BAKALÁŘI – elektronický informační systém
Informační systém je dostupný na adrese https://zskaterinky.bakalari.cz. Je určen jak rodičům, tak žákům.
Zákonní zástupci na základě zabezpečeného vstupu do tohoto systému získají informace o klasifikaci a docházce žáků, akcích školy
pro danou třídu, domácí úkoly, rozvrh hodin, apod. Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žaky a jejich rodiči.
Vlastní přístup mají i žáci, kteří kromě klasifikace uvidí na nástěnku třídy, kde budou pro ně zveřejňovány důležité informace týkající
zadání pro přípravu na písemky, informace jednotlivých vyučujících k probíraným tématům, zadané úkoly s termíny apod.
BAKALÁŘI 2022/23 budou plnohodnotně zpřístupněny do konce prvního týdne. Přihlašovací údaje z loňského roku platí i nadále,
rodiče nově příchozích žáků mohou získat přístup do systému přímo na výše uvedené adrese, prostřednictvím odkazu
„zapomenuté heslo“, kde napíší emailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce do školy (registrovaný email v Bakalářích).

Google – žáci naší školy mají vytvořené školní Google účty pro bezplatný přístup ke všem aplikacím a zjednodušení distanční výuky.
ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA
Škola zavedla bezhotovostní výběr peněz od žáků a jeho evidenci. Třídní učitelé již nebudou vybírat peníze v hotovosti. Zákonný
zástupce pošle dítěti do pokladny kredit, z něhož se budou jednotlivé platby čerpat. Jedná se o poplatek za ŠD, úhradu
pracovních sešitů, kroužků, akcí třídy apod. Informace o systému bezhotovostní pokladny a návod na registraci naleznete na
webových stránkách školy a na: https://system.skolniprogram.cz/

Ceny žákovských a pracovních sešitů pro jednotlivé ročníky
Ročník
2. roč.

Žákovské
sešity
35,- Kč

Pracovní sešity

Ročník

Žákovské sešity

2.ABC 910,– Kč/2.D 950,6. roč.
235,– Kč
3.AB 530,- Kč/3.C 620,3. roč.
95,– Kč
7. roč.
205,– Kč
/3.D 420,– Kč
4. roč.
155,– Kč
800,– Kč
8. roč.
200,– Kč
5. roč.
160,– Kč
580,– Kč
9. roč.
165,– Kč
Ceny jednotlivých pracovních sešitů vám budou sděleny třídním učitelem.

Pracovní sešity
890,– Kč
890,– Kč
905,– Kč (Nj,Rj ), 945,– Kč (Fj)
905,- Kč

Prázdniny a další volné dny
I. pololetí

II. pololetí

29. a 30. září

ředitelské volno

13. březen – 17. březen

jarní prázdniny

26. – 27. říjen

podzimní prázdniny

6. duben

velikonoční prázdniny

18. listopad

ředitelské volno

7. duben (Velký pátek)

státní svátek

23. prosinec – 2. leden

vánoční prázdniny

10. duben

Velikonoční pondělí

3. únor (PÁ)

pololetní prázdniny

1. 7. – 31. 8.

hlavní prázdniny

Plán práce školy
1. září
21. září
23. listopad

Zahájení vyučování
Třídní schůzka pro 1. třídy (9:00)
Třídní schůzky I. a II. stupeň (18:00)
Třídní důvěrníci (17:00)
Čtvrtletní pedagogická rada
Pohovory I. a II. stupeň (17:00)

1. březen

Den otevřených dveří pro rodiče
předškoláku (8:00 – 10:00)

1. březen

Zápis nanečisto

11. a 12.
duben

Zápis do 1. ročníku

7. prosinec

Den otevřených dveří (8:00 – 11:40)
– I . st.

26. duben

prosinec

Individuální konzultace – R+Ž+U

14. červen

18. leden

Pololetní pedagogická rada

21. červen

Čtvrtletní pedagogická rada
Třídní schůzky I. st. i II. st. (18:00)
Třídní důvěrníci (17:00)
Prezentace a pohovory 1. – 2. roč.
(17:00)
Pololetní pedagogická rada

31. leden

Pololetní vysvědčení

30. červen

Závěrečné vysvědčení

Každou 1. středu v měsících leden – květen: Kateřinka nanečisto.

Školy v přírodě
1. polovina června 2023

3, 4. třídy

Šlovice, Hřebečníky

1. polovina června 2023

6., 7., 8., 9. třídy

Svor u Nového Boru

21. 5. – 26. 5. 2023

2. třídy

Kolínská bouda, Krkonoše

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Poplatek za školní družinu činí 500,– Kč měsíčně.
Způsob úhrady elektronicky: přes ŠKOLNÍ ONLINE
POKLADNU https://system.skolniprogram.cz/
Informace o systému bezhotovostní pokladny a návod na
registraci naleznete na webových stránkách školy. Pro
odepsání plateb za ŠD je nutné mít včas vložen dostatečný

kredit. Platba na září bude zaúčtována v druhé polovině
září. Platba za říjen a další měsíce vždy k 25. dni daného
měsíce.
Poplatek za družinu se v hotovosti nevybírá!

Průkaz žáka ISIC – naše škola je partnerem společnosti GTS. Pro získání žákovského průkazu potřebujete vyplněnou
přihlášku, aktuální fotku a zaplatit Kč 350,-. Platnost průkazu je 5 let. Žáci mohou využívat průkaz už teď ve školní
jídelně a mimo školu čerpat řadu slev. Agendu má v kompetenci paní referentka Doubková (isic@zskaterinky.cz).

ŠKOLNÍ MLÉKO a OVOCE DO ŠKOL
Tradičně je možno v naší škole "zakoupit" mléko a mléčné, či cereální výrobky v automatech instalovaných na dobře přístupných
místech.
Dodavatel nezjišťuje osobní údaje a škola nemá k těmto kartičkám žádný webový přístup.
Podrobnější informace najdete na webových stránkách školy (Infoservis – Mléko do škol) nebo na www.happysnack.cz v sekci
Školní automat – Aktuality.
Ovoce a zelenina do škol:
 pro všechny žáky základní školy,

každý týden, ve stejný den 1 kus ovoce, zeleniny či 100% vylisované šťávy z čerstvého ovoce,
 informace o druhu dodávaného ovoce/zeleniny na úvodní webové stránce školy, podrobnosti na www.girafruit.cz.

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Podrobný návod, jak si objednat, změnit, případně odhlásit
oběd, je připraven na webových stránkách školy v sekci
Naše služby – Školní jídelna.
Každý strávník má přiděleno uživatelské jméno a heslo, které
slouží
k přihlášení
do
systému
přes
portál
jidelna.zskaterinky.cz V hale před ŠJ je objednávací kiosek,
zde stačí k přihlášení přiložit pouze čip (nebo ISIC kartu) ke
čtecímu zařízení.

Při zadání nového jídelníčku mají strávníci automaticky
zvolen Oběd číslo 1.
Jídelníček je dostupný i přes webové stránky školy
www.zskaterinky.cz – Naše služby.
Strávníci mají od 2. 9. obědy automaticky přihlášeny, pokud
nebudou jídelnu zatím navštěvovat, je třeba je v systému
odhlásit.

Placení stravného
CENA OBĚDŮ pro uvedené kategorie strávníků: 34,– (do 10 let vč.) – 38,– (do 14 let vč.) – 42,– (od 15 let a výše).
Číslo účtu školní jídelny je: 7034–2000817319/0800.
Nastavte si prosím včas svolení k inkasní platbě z vašeho účtu a informujte školní jídelnu o povoleném inkasu.
! Pokud nebude platba stravného provedena v předepsaném termínu – bude strávníkovi pozastaven výdej obědů.

!

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU – PRAVIDLA







Všechny zájmové kroužky zahájí svou činnost v týdnu od 3. října. Ukončení činnosti kroužků – pátek 31. května. Měsíc
červen slouží jako rezerva pro případné nahrazování neuskutečněných hodin.
Cena kroužku za celé období (říjen – květen) je u 60 min. 1.700,– Kč; u 90 min. 2.500,– Kč.
Cena kroužků Příprava na přijímací zkoušky z ČJ a M (říjen – duben) – 1.250,– Kč za každý.
Přihlašování do kroužků bude spuštěno elektronicky v polovině září, informace upřesníme na webu školy.
Platba za kroužky bude realizována bezhotovostně přes školní online pokladnu.
Pokud se žák do kroužku přihlásí, je povinen jej pravidelně navštěvovat a řádně omlouvat absenci. Ukončit docházku do
kroužku lze pouze písemnou formou s podpisem rodičů. Zaplacené peníze se nevracejí.

NABÍDKA mimo sportovních KROUŽKŮ pro školní rok 2022 – 2023
Určeno pro
ročník

Den

Čas

Délka

Vedoucí

Pozn.

Divadelní soubor Hamlet

6. – 9.

pondělí

14:00 – 15:30

90

L. Krásová, P. Sychra

Cena 1 250,-

Deskové hry

2. – 5.

čtvrtek

14:00 –15:00

60

B. Doubková

Flétna – jen začátečníci

1. – 2.

pondělí

14:00 –15:00

60

B. Waldhansová

Fotografický kroužek

5. – 9.

středa

14:00 – 16:00

120

V. Sadilek (ext.)

Hra na kytaru

2. – 5.

pondělí

14:00 –15:00

60

O. Velková

Korálkování

5. – 9.

pondělí

14:00 – 15:30

90

K. Poláková

Logopedická prevence

0. – 1.

středa

13:00 – 14:00

60

M. Košťálová

Mluveníčko – logochvilky

1. – 4.

úterý

14:00 – 15:00

60

R. Maratová,
Z. Laboutková

Papírové modelářství

4. – 9.

čtvrtek

14:00 – 15:30

90

V. Sadilek (ext.)

Pěvecký sbor Kateřinka

1. – 5.

čtvrtek

13:30 – 14:30

60

J. Ronková,
V. Smetanová

Příprava na přijímací zkoušky z Čj

9.AB

úterý

14:00 – 15:00

60

P. Sychra

Příprava na přijímací zkoušky z M

9.AB

čtvrtek

14:00 – 15:00

60

J. Krautwurmová

Příprava na přijímací zkoušky z Čj

9.CD

pondělí

14:00 – 15:00

60

J. Svobodová

Příprava na přijímací zkoušky z M

9.CD

úterý

15:00 – 16:00

60

O. Svoboda

Výtvarný ateliér

1. – 4.

úterý

14:00 – 15:30

90

M. Košťálová

3D grafika a robotika

6. – 9.

pondělí

14:00 – 15:00

60

O. Svoboda

3. – 5./10ž.

středa

14:00 – 16:00

120

J. Šplíchalová (ext.)

Název kroužku

S kantorkou v kuchyni (vaření)

Zač.+pokročilí

Cena 700,-

300Kč/žák na
lekci

Nabídka sportovních kroužků pro školní rok 2022–2023 – začátek 3. října 2022
Název kroužku

skupina/
počet dětí

Určeno
pro ročník

Den

Čas

Délka

Dětská jógová cvičení

mix/15

1. – 2.

pondělí

14:00 – 15:00

60

Košťálová

Zrcadlový sál

FIT Dance

dívky/15

2. – 3.

pondělí

15:30 – 16:30

60

Krásová

Zrcadlový sál

Míčové hry

mix/16

6. – 8.

pondělí

14:00 – 15:00

60

Jaroš

venkovní
areál/TV 2

Atletika

mix/24

PT, 1.

ponděl

14:00 – 15:00

60

Stejskalová,
Dobrovolná

venkovní
areál/TV 1

Atletika

mix/50

2. – 6.

úterý

15:00 – 16:00

60

Maratová, Stejskalová,
Dobrovolná, Pondrelli

dívky/15

1. – 2.

úterý

14:00 – 15:00

60

Kovářová

TV 3

dívky/15

2. – 4.

úterý

15:00 – 16:00

60

Kovářová

TV 3

mix/14

3. – 7.

úterý

16:00 – 17:00

60

Maratová

Zrcadlový sál

Sportovní gymnastika
– cvičení na nářadí

dívky /36

1. – 9.

čtvrtek

14:00 – 15:30

90

Maratová, Vlčková,
Dobrovolná

Zrcadlový
sál/TV 1

Florbal

chlapci/14

3. – 5.

čtvrtek

14:00 – 15:00

60

Pondrelli

venkovní
areál/TV 2

dívky/15

4. – 8.

čtvrtek

14:00 – 15:00

60

Tichá

chlapci/14

3. – 6.

čtvrtek

15:00 – 16:00

60

Pondrelli

venkovní
areál/TV 2

mix/16

4. – 7.

čtvrtek

15:00 – 16:00

60

Výboch

TV 3

Moderní gymnastika,
baletní průprava
začátečníci
Moderní gymnastika,
baletní průprava
začátečníci
Cvičení pro zdraví,
kondici a pohodu

LATIN DANCE

Míčové hry
Veslařské trenažéry +
stolní tenis

Vedoucí

Pozn.

venkovní
areál/TV 1, 2

TV 3

