INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ
školní rok 2018/2019
Ředitelka školy:
Mgr. Tereza Martínková
konzultace:
po telefonické domluvě 224 890 189, mobil 724 079 837
Zástupkyně ředitelky školy: PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová (koordinátor péče o MNŽ) – 1. stupeň
konzultace: po telefonické domluvě 222 319 867, mobil 777 777 075
Ing. Iveta Trefná (metodik prevence) – 2. stupeň
konzultace: po telefonické domluvě 222 319 867, mobil 773 548 332
Telefonní spojení:
- kancelář školy 222 319 932
- školní družina 723 972 288 (vedoucí vychovatelka)
- školní jídelna 222 318 340 (i fax + záznamník)
e-mail: info@zscurie.cz
Prezentace školy: www. zscurie.cz
Organizace školního roku 2018/2019
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí
bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. Vánoční prázdniny budou
zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna
2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny pro Prahu 1 až 5 připadnou na 11. února – 17. února 2019.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.
Státní svátky ve školním roce připadající na dobu školního vyučování:
28. září 2018
19.dubna 2019 (Velký pátek)
22. dubna 2019 (Pondělí velikonoční)
1. května 2019
8. května 2019
Volno ředitelky školy pro žáky školy: 31.10.2018, 17.4.2019, 6. a 7.5.2019
Den otevřených dveří pro rodiče stávajících žáků školy se uskuteční ve čtvrtek 22.11.2018 a v úterý
14.5.2019 vždy 1. a 2. vyučovací hodinu.
Den otevřených dveří pro rodiče budoucích žáků školy plánujeme na středu 16.1.2019 a středu 6.3.2019
vždy 1. a 2. vyučovací hodinu. Na tyto návštěvy je nutné se předem objednat do jednotlivých tříd
(tabulka bude k dispozici na našich webových stránkách). Následně bude v tyto dny od 10,00 hodin
možná individuální konzultace s ředitelkou školy a 6.3.2019 v 16:30 hodin se bude konat společná schůzka
pro rodiče budoucích prvňáčků s informacemi k zápisu do 1. tříd.
Zápis do prvních tříd se v naší škole uskuteční 10. a 11. 4.2019 vždy od 14:00 hodin.
Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2018/2019
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře:
obory s talentovou zkouškou: odevzdání přihlášek do 30.11.2018, 1. kolo PZ 2.1.2019 – 15.2.2019 dle druhu
střední školy,
obory bez talentové zkoušky: odevzdání přihlášek do 1.3.2019, 1. kolo PZ 12.4.2019 – 26.4.2019
školní PZ zkoušky do oborů bez maturity: odevzdání přihlášek do 1.3.2019, 1. kolo PZ 22.4.2019 – 30.4.2019
Termíny odevzdání přihlášek třídním učitelům a další informace budou včas upřesněny a předány
žákům i rodičům na třídních schůzkách.

Termíny třídních schůzek:
3.9.2018
9:30
třídní schůzky 1. třídy
6.9.2018
ČTVRTEK !!!

16:30
17:00
17:30

jazykové skupiny, MNŽ
třídní schůzky 1. stupeň
třídní schůzky 2. stupeň

14.11.2018

16:30
17:00
17:30

jazykové skupiny, MNŽ
třídní schůzky 1. stupeň
třídní schůzky 2. stupeň

23.1.2019

17:00 – 19:00 konzultace po dohodě s rodiči

24.4.2019

16:30
17:00
17.30

19.6.2019

17:00 – 19:00 konzultace po dohodě s rodiči

jazykové skupiny, MNŽ
třídní schůzky 1. stupeň
třídní schůzky 2. stupeň

Mimořádné třídní schůzky či individuální konzultace svolávají třídní učitelé.
Uzavírání klasifikace pro 1. pololetí školního roku 2018/2019 připadá na 18.1.2019 a pro 2. pololetí na
21.6.2019.
Další důležité informace, kontakty na pedagogy, zprávy ze života školy, přehled volnočasových aktivit
či dokumenty školy naleznete na webových stránkách školy www.zscurie.cz
Vážení rodiče,
v roce 2011 byl založen Nadační fond Curie, jehož posláním je shromažďovat finanční prostředky či
nepeněžitá plnění od subjektů se vztahem k Základní škole nám. Curieových, které se přihlásí k myšlence
všestranné podpory rozvoje této školy, jejích žáků a pedagogů. Z Nadačního fondu Curie jsou
financovány především projekty v následujících oblastech:









podpora materiálního dovybavení školy, učební pomůcky, kulturní, výtvarná, sportovní činnost,
apod.
mimoškolní činnost, rozšíření výuky (rozšíření nabídky), podpora výuky cizích jazyků rodilými
mluvčími
vyrovnání sociálních rozdílů mezi žáky - financování mimoškolní činnosti, škol v přírodě,
ozdravných pobytů, jazykových pobytů, výletů apod.) – zajištění rovných příležitostí pro všechny
žáky
preventivní programy, projekty, prezentace a rozvoj profilace školy
podpora a rozvoj talentu a nadání žáků
podpora dalšího rozvoje pedagogů – vzdělávání, zvyšování a prohlubování kvalifikace apod.
volnočasové aktivity (vlastní pořádané akce v oblasti kulturně - společenské, jazykové,
sportovní apod.)

V posledních letech Nadační fond Curie sponzoroval žákům mnoho různých zajímavých aktivit. Od výše
nashromážděných finančních prostředků se odvíjí i další rozvojové aktivity školy. Proto si Vás dovolujeme
oslovit s žádostí o příspěvek do Nadačního fondu Curie ve výši 400,- Kč nebo dle Vašich možností,
č.ú. 2106382616/2700.
Výsledky hospodaření se svěřenými financemi jsou k nahlédnutí v kanceláři školy nebo u předsedy
správní rady NF Ing. Petra Hejmy.
Informace ŠJ:
Rodiče najdou všechny důležité informace včetně přihlášky ke stravování na stránkách školní jídelny:
www.sjuhelnytrh.wz.cz
Mimořádný provoz kanceláře pro rodiče k zařízení obědů:
Pondělí 27.8.2018 od 8:00 do 15:00, úterý 28.8.2018 - čtvrtek 30.8.2018 od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do
18:00 hodin, pátek 31.8.2018 od 8:00 do 15:00.

