INFORMÁTOR
ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín, p.o.
 556821307 (sekr.), 737207291 (sekr.), 556812566 (řed.), 737207290 (řed.),
737207292 (vedoucí ŠJ);
757159679 (mateřská škola), 736601636 (školní družina),
e-mail: zskop17@gmail.com, školní web: www.zskop17.cz
Základní informace:
Ve šk. r. 2017/2018 probíhá výuka v 10 třídách 1.stupně a v 8 třídách
2. stupně; součástí školy jsou i 3 oddělení školní družiny a dvě třídy mateřské
školy. Zaměstnáváme 29 pedagogů, 3 vyhovatelky školní družiny, 3 asistenty
pedagoga, 1 školní psycholožku, 1 školníka, 8 uklízeček, 11 zaměstnanců školní
jídelny a 2 další správní zaměstnance.
K práci s žáky ZŠ a dětmi MŠ využíváme 18 kmenových učeben, 18
odborných pracoven (mj. učebny informatiky, jazykové učebny, multimediální a
odborné učebny s interaktivními tabulemi atd.) a 5 tříd určených pro MŠ a ŠD.
V současné době byla zahájena závěrečná etapa rekonstrukce školního hřiště,
jehož součástí bude vedle sportovišť i prostor určený pro školní družinu. V
tomto šk.r. dále počítáme, bude-li náš projekt vybrán, s vybudováním odborné
dvojučebny informatiky; v jednání je i zahájení rekonstrukce sociálních zařízení
školy, k níž by mohlo dojít o letních prázdninách 2018.
Jednou z našich priorit jsou i úspěšná přijímací řízení a současně i
bezproblémový přechod našich žáků na střední školy. Proto mj. klademe důraz
na výuku matematiky, jazyka českého a cizích jazyků. Od 2. roč. zajišťujeme
volitelnou výuku anglického jazyka (a podle zájmu i informatiky), od 3. roč.
povinnou výuku anglického jazyka; druhý cizí jazyk (jazyk německý nebo
jazyk ruský) vyučujeme v 8. a 9. roč. Výuku anglického jazyka tradičně
nabízíme již v 1. roč., a to jako možnou zájmovou aktivitu..
Pro žáky, kteří to potřebují, letos zřizujeme až sedm doučovacích kroužků,
zaměřených na matematiku, jazyk český a jazyk anglický.
Školní kroužky:
název kroužku
vedoucí kroužku
ročník termín schůzek
Pěvecký sbor
Kopaná
Anglický jazyk I
Anglický jazyk II
Speciální pedagogická péče I
Speciální pedagogická péče II

Mgr. Ivana Eichnerová
Petr Lokaj
Mgr. Kamila Küfferová
Mgr. Eliška Vidlářová
Mgr. Kateřina Bumbalíková
Mgr. Kateřina Bumbalíková

1.-9.
1.-3.
1.
1.
5., 6
2., 4.

st 13,00-14,00
čt 17,30-18,30
pá 11,50-12,35
út 11,50-12,35
po 14,00-14,45
st 12,45-13,30

Základy hešbrejštiny, studium
Bible
Nadaní žáci

Mgr. Milada Vývodová

4.-7.

pá 14,30-15,15

Mgr. Radka Miková

1.-3.

Hudební soubor
Sportovní gymnastika

Mgr. Martin Galia
Mgr. Stanislava Dratvová

5.-7.
1.-5.

Doučovací kroužek Čj, M
Doučovací kroužek M
Doučovací kroužek Čj
Doučovací kroužek Čj
Doučovací kroužek Aj
Doučovací kroužek M
Doučovací kroužek Čj
Čtenářský klub
„Taneční „školička“

Mgr. Stanislava Mlejnecká
Mgr. Věra Keppertová
Mgr. Milada Vývodová
Mgr. Vladimíra Iklová
Mgr. Hana Ďurčová
Mgr. Jana Žídková
Mgr. Iva Bukovjanová
Kamila Küfferová
Mgr. Stanislava Dratvová

1.
6.
6., 8.
9.
7., 8.
7., 9.
6.
7., 8.
MŠ

pá LT 12,1513,30
čt 14,45-16,00
po 14,45-16,00
čt 14,45-16,30
út 11,45-12,45
st 12,40-13,40
St 14,00-15,00
čt 14,00-15,00
út 14,00-15,00
čt 14,00-15,00
pá 13,00-14,00
čt 14,00-15,30
út 14,00-14,45

Školní jídelna vaří denně přibližně 900 obědů, a to pro žáky zdejší ZŠ
a MŠ a pro ZŠ E.Zátopka. Platíte-li složenkou, vyzvedáváte si ji ve ŠJ (nebo ji
žáci obdrží přímo ve škole) vždy po 15. dni v měsíci. Do 25. dne v měsíci musí
být složenka uhrazena. Pokud jsou obědy zaplaceny později, musí žák doklad o
zaplacení přinést v prvním dni v měsíci. Žák má podle stávající právní úpravy
nárok na zlevněnou stravu (jen cena potravin) pouze v době své přítomnosti ve
škole. Proto musí zákonný zástupce stravu v případě nemoci či jiné
nepřítomnosti odhlásit! To však neplatí pro první den absence žáka (oběd lze v
tomto případě ve školní jídelně vyzvednout v čase od 11,20 do 11,40 hod.).
Odhlašování obědů: Nejpozději v den odběru do 7,15 hod.
Školní družina je pro děti otevřena denně od 5,50 do 8,00 hod. a od
11,40 do 16,00 hod. Rodiče hradí částku 100,-Kč měsíčně na jedno dítě.
Podrobné informace k činnosti školní družiny (Provozní řád školní družiny +
akce) jsou zveřejněny na vývěsce školy a na školních webových stránkách.
Upozorňujeme rodiče, že bez písemné omluvenky nelze žáky ze školní
družiny uvolňovat! Rovněž platí, že pokud zákonný zástupce dítě písemně
ze školní družiny neodhlásí, je povinen nadále školné hradit.
Organizace školního roku 2017/2018:
Zahájení školního roku 2017/2018:
Podzimní prázdniny:
Vánoční prázdniny:
Zahájení výuky po vánočních prázdninách:
Ukončení 1. pol. školního roku 2017/2018:
Jednodenní pololetní prázdniny:

4. 9. 2017
26. - 27. 10. 2017
23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
3. 1. 2018
31. 1. 2018
2. 2. 2018

Jarní prázdniny (okres Nový Jičín):
Velikonoční prázdniny:
Ukončení 2. pol. školního roku 2017/2018:
Hlavní prázdniny:
Zahájení školního roku 2018/2019:
Termíny pedagogických rad:

Termíny třídních schůzek:
Zápis do prvních tříd:
Zápis do mateřské školy:
Lyžařský výcvik:

19. – 25. 2. 2018
29. a 30. 3. 2018
29. 6. 2018
2. 7. 2018 – 31. 8. 2018
3. 9. 2018
1. 9. 2017
14. 11. 2017
23. 1. 2018
10. 4. 2018
21. 6. 2018
10. 10. 2017 (TS)
28. 11. 2017 (konzultace)
17. 4. 2018 (konzultace)
12. 4. 2018
3. 5. 2018
5. - 9. 2. 2018

Ze školního řádu:
1. Žák má právo na přístup k informacím, které podporují jeho duševní,
morální a sociální rozvoj, a na ochranu před informacemi, které škodí
pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.
2. Žák má právo na ochranu před fyzickým i psychickým násilím, před
nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy.
3. Žáci přicházejí do školy včas (7,40 – 7,55 hodin); v případě zahájení
výuky jinou než 1. vyuč. hodinu přicházejí 5 minut před jejím začátkem.
4. V průběhu vyučování i v době polední přestávky žák opustí školu jen s
písemným souhlasem zákonného zástupce. V případě nevolnosti nebo
úrazu je rodič kontaktován telefonicky na číslo uvedené v žákovské knížce.
Žádáme proto rodiče o případnou včasnou aktualizaci kontaktu.
5. Všechny ztráty žák ihned hlásí třídním učitelům nebo vedení školy.
Cenné věci vč. mobilů dávají žáci v tělesné výchově (v případě potřeby i v
dalších předmětech) do úschovy učitelům.
6. V šatních skříňkách žáci neponechávají žádné cenné předměty !
7. Ve vyučovací hodině je žák povinen vypnout mobilní telefon. Škola
není povinna v případě jeho ztráty zajistit finanční ani hmotnou náhradu.
8. Během pobytu ve škole nelze pořizovat zvukové či obrazové nahrávky.
9. Žáci se chovají tak, aby neohrožovali zdraví své ani svých spolužáků.
10. Žákům je ve škole zakázáno kouřit a užívat omamné látky. V případě
prokázané šikany bude čin nahlášen Policii ČR a viníci budou potrestáni
sníženým stupněm z chování.
11. Škody způsobené žákem na zařízení školy úmyslně či v důsledku
nekázně nahradí zákonný zástupce žáka popř. zajistí (a uhradí) opravu.
12. Zákonný zástupce bez prodlení informuje školu o závažných změnách
zdravotního stavu dítěte.

13. V případě nemoci či jiné předem neznámé nepřítomnosti
informuje zákonný zástupce o důvodu absence žáka nejpozději
v průběhu třetího dne nepřítomnosti žáka ve škole. V den návratu do
školy žák předloží třídnímu učiteli omluvenku v žákovské knížce
podepsanou zákonným zástupcem. V odůvodněných případech může třídní
učitel požadovat omluvenku potvrzenou lékařem.
Nezúčastní-li se žák výuky či činnosti pořádané školou pro předem známou
překážku, požádá zákonný zástupce o jeho uvolnění:
- z jedné vyučovací hodiny – vyučující předmětu či třídní učitel
- z jednoho vyučovacího dne - třídní učitel
- ze dvou a více dnů – ředitel školy (na základě písemné žádosti)
„Školní mléko“ a „Ovoce do škol“: prostřednictvím hospodářky školy
Konzultační hodiny členů školního poradenského pracoviště:
Výchovný poradce, vedoucí ŠPP: Mgr. Věra Keppertová
e-mail: vera.keppertova@zskop17.cz; tel: 556 821 307, 731698863
konzultační hodiny: úterý 14.00 – 15.00, čtvrtek 11.00 – 11.30, č. dveří 105
Školní metodik prevence: Mgr. Vladimíra Iklová
e-mail: vladimira.iklova@zskop17.cz; tel: 556 821 307
konzultační hodiny: úterý 8,50 – 9,45, čtvrtek: 11.50 – 12.30, č. dveří 121
Školní psycholog: Mgr. Radka Miková
e-mail: radka.mikova@zskop17.cz; tel: 556 821 307, 731698863
konzultační hodiny: úterý 14.00 – 15.00, čtvrtek 8.00 – 9.00, č. dveří 103
Žádost o spolupráci
Žádáme rodiče, aby dětem zajistili náležité přezutí (přezůvky do běžné výuky,
sportovní přezutí - tělocvična, sportovní přezutí - školní hřiště).
Další informace:
1. Upozorňujeme rodiče, že na prvních třídních schůzkách obdrží hesla do
systému „Bakaláři“, pomocí nichž mohou denně kontrolovat klasifikaci svých
dětí, jejich školní docházku; mohou také komunikovat s třídními učiteli.
V případě ztráty hesla je nutné z bezpečnostních důvodů osobně vyzvednout u
zástupce ředitele školy nové heslo. Telefonicky ani mailem není možné hesla
zdělovat.
2. Doporučujeme, aby žáci vzhledem k možným krádežím i vzhledem
k možnému narušování výuky zvážili nezbytnost mobilních telefonů ve
vyučování.
Zákonný zástupce žáka může s vyučujícím domluvit individuální konzultaci
nebo v odůvodněných případech i návštěvu v hodině, kde lze dítě vidět
přímo ve výuce. Pro rodiče dětí v prvních třídách připravíme hromadnou
návštěvu vyučovací hodiny.
Ředitel školy: Mgr. Jiří Stoško

