Základní škola s počítačovým zaměřením
Vrchlického 17, Liberec 13, PSČ 460 14
tel. 488 880 160

E-mail: skola@vrchlickeho.cz

Internet: www.vrchlickeho.cz

Vážení rodiče,
na začátku školního roku Vám, tak jako každý rok, chceme poskytnout základní informace o škole.
Obsazení školy a počty žáků v tomto školním roce
Do 17 tříd nastoupilo 386 žáků +5 žáků v zahraničí, stará se o ně 32 pedagogických pracovníků. Ze školy odešla k 31.7.
2019 Mgr. Sabina Jonášová a Mgr. Lenka Dudková. Přejeme jim hodně radosti a spokojenosti v novém zaměstnání. Novými
učitelkami na I. stupni jsou Mgr. Alena Mráčková (V.A), na II. stupni pokračuje Bc. Michaela Horáková (za Š. Stasovou),
nastoupila Bc. Tereza Hladíková (za J. Skalskou) a sbor doplnila Victória Kövaryová (dělený Nj). O úklid ve škole se stará 5
uklízeček, momentálně je ve stavu nemocných paní D. Neumaierová, za kterou se marně snažíme získat zástup po dobu její
nemoci. Rádi uvítáme vaši pomoc či spolupráci. Vedoucí školní družiny je Bc. Zdena Tichá, vedoucí školní jídelny Veronika
Dušková, školníkem je Jaroslav Kajer, hospodářkou Lenka Krajbichová a zástupcem ředitele Mgr. Václav Linhart.
Ve školní jídelně je vydáváno asi 400 obědů denně (včetně obědů pro veřejnost). O provoz jídelny se stará kolektiv 5
pracovníků. K placení obědů opět připomínáme, že ti, kteří platí ze sporožira, si musí hlídat, zda na účtu mají peníze. Ti, kteří
platí z běžných účtů, musí nahlásit strhávání z účtu na 10 měsíců (srpen až květen) a hlavně správné částky (žáci 1.- 4. třídy
550,- Kč, 5.-8. třídy 594,- Kč a žáci 9. tříd 660,- Kč). V kanceláři je možno platit výjimečně poslední tři pracovní dny na
následující měsíc nebo den předem na celý měsíc, nikoliv jednotlivé obědy. Odhlásit obědy v případě nemoci je možné ještě
v den oběda do 8,00 i telefonicky či mailem (10 žáků). I nadále platí, že je možné první den nemoci dítěte vzít oběd do
přinesených nádob. V době vedlejších prázdnin jsou všem dětem obědy odhlášeny. Pro komunikaci se školou a jídelnou
můžete využívat mail (umožní přesnější evidenci odhlášek a přihlášek bez chyb - jidelna@vrchlickeho.cz, irda@vrchlickeho.cz,
eventuálně mobil a pevnou přímou linku do jídelny (605104406, 488 880 162). Velmi doporučujeme využívat modul jídelny na
Internetu. Pro rodiče žáků, kteří se stravují ve školní jídelně, to znamená, že mohou veškeré manipulace s obědy provádět
prostřednictvím zvláštních internetových stránek. Pomocí hesla se dostanou do stravovací karty svého dítěte. Tam si mohou
ověřit zapsané platby, aktuální stav účtu. Sami si mohou provést odhlášení (časový zámek je v 7.30) či přihlášení oběda a též
zjistí, zda jejich dítě bylo na obědě.

Finance - rodiče
Nákup sešitů a jiných školních potřeb, které byste jinak museli kupovat sami, budeme realizovat nadále osvědčeným
způsobem - věci nakoupíme a peníze vybereme od rodičů. Můžeme tak využít množstevních slev a velkoobchodních cen, a tak
šetřit Vaše peníze. Budeme vybírat částku: 250,- Kč na žáka 1. třídy (dalších 200,- Kč dostávají prvňáčci z prostředků školy),
2. – 9. třída 300,- Kč na žáka (dodejte do konce října) – tento příspěvek nemá nic společného s příspěvkem pro SRPŠ a jsou
z něj hrazeny všechny výdaje na sešity, čtvrtky a další potřeby, které stát nehradí a které byste museli kupovat za
maloobchodní ceny. Částečná úhrada družiny činí – 150,- Kč za každý započatý měsíc. Z praktických a rozpočtových důvodů
se družina hradí částkou 600,- Kč za období září – prosinec a částkou 900,- Kč za období leden – červen. Podrobněji toto
objasňuje nástěnka v družině.
Také v letošním roce budou na škole zavedeny placené zájmové útvary – viz přehled nepovinných předmětů a zájmových
útvarů na webu a druhé straně.

Finance - akce pro letošní rok
Příspěvek z magistrátu na provoz školy nepokrývá naše potřeby. Pomáháme si vlastními podnikatelskými aktivitami (dotace
ESF, sběrová činnost, granty, VHČ, dary, apod.). Během prázdnin jsme vymalovali 3 učebny, školní kuchyň.. Byly opraveny
podlahy ve 4 učebnách, vybavili jsme jazykovou učebnu novým nábytkem, objednané jsou dvě nové tabule a pracovní stoly pro
vyučující v kabinetě Cj. Dále jsme opravili poškozené žaluzie a vyměnili koberce při vstupech do školy. Největší akcí prázdnin
byla rekonstrukce WC v budově školní družiny, výstavba nových toalet pro dívky, rekonstrukce místnosti pro archiv,
rekonstrukce šaten a sprch na Tv, stejně jako výstavba chybějících dalších šaten pro sport a tělesnou výchovu. Malá učebna
výpočetní techniky byla změněna na „laboratoř“ tak, aby se v ní daly provozovat laboratorní práce, výuka na PC a ostatní
dělená výuka. Poslední prací bylo položení optického kabelu, který by měl nahradit od ledna 2020 stávající systém připojení
k internetu. Do naší správy patří i tenisový kurt, kde jsme financovali opravu vyššího plotu.
Dlouhodobou snahou zůstává půdní vestavba odborných učeben a bezbariérový přístup do školy

Termíny důležitých akcí ve školním roce 2019/2020








Třídní schůzky: 3.10., 21.11. 2019, 16.4. 2020
Plánované ředitelské volno: 27.9. 2019
Zápis do 1.tříd: 23.4. 2020
Školní sběr: 24.9., 28.11. 2019, 26.3., 28.5. 2020
Veletrh vzdělávání EDUCA (pro žáky 8.-9.tříd): 10.-12.10. 2019
Přijímací řízení na střední školy: 22.4. – 7.5. 2020 (dle rozhodnutí příslušných ředitelů škol)
Přijímací řízení do 6.PC třídy: 20.5. 2020
 Dny otevřených dveří před zápisem v rámci Vánočních dílniček 14.12. 2019

Závěr
Nebráníme se v žádném případě jakýmkoliv iniciativám od Vás, rodičů. Máte také možnost se zapojit do činnosti Spolku
rodičů a přátel školy – všechny aktuální informace se pravidelně objevují na nástěnkách před vchodem do školy či na webových
stránkách školy. Pro ty z Vás, kteří mají přístup na internet, připomínáme naši adresu – www.vrchlickeho.cz, Na podzim se
z rozhodnutí SML uskuteční doplňující volby do Školské rady.

V Liberci 2. 9. 2019

Jiří Skalský, ředitel ZŠ

