INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ
školní rok 2020/2021
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 (výchovný poradce) – 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 2020/2021
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním
pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna
2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Prahu 1 22. 2. - 28. 2. 2021.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem
podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech
pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Státní svátky ve školním roce připadající na dobu školního vyučování:
28. září 2020 Den české státnosti
28. října. 2020 Den vzniku samostatného československého státu
17. listopadu 2020 Den boje za svobodu a demokracii
2. dubna 2021 (Velký pátek)
5. dubna 2021 (Pondělí velikonoční)
Volno ředitelky školy pro žáky školy:
26. a 27. 10. 2020, 16. 11. 2020 a 31. 3. 2021.
Den otevřených dveří pro rodiče stávajících žáků školy se uskuteční v případě příznivých
epidemiologických podmínek v úterý 10. 11. 2020 a ve čtvrtek 13. 5. 2021 vždy 1. a 2. vyučovací hodinu.
Den otevřených dveří pro rodiče budoucích žáků školy plánujeme na středu 6. 1. 2021 a středu 3. 3. 2021
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 3. 3. 2021 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 13. a 14. dubna 2021 od 14:00 hodin.
Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře:
obory s talentovou zkouškou: odevzdání přihlášek do 30.11.2020, 1. kolo PZ 2.1.2021 – 15.2..2021 dle
druhu střední školy,
obory bez talentové zkoušky: odevzdání přihlášek do 1.3.2021, 1. kolo PZ 12.4.2021 – 22.4.2021
školní PZ zkoušky do oborů bez maturity: odevzdání přihlášek do 1.3.2021, 1. kolo PZ 22.4.2021 – 30.4.2021

Termíny odevzdání přihlášek třídním učitelům a další informace budou včas upřesněny a předány
žákům i rodičům na třídních schůzkách.
Termíny třídních schůzek:
1.9.2020
9:30
třídní schůzky 1. třídy
9.9.2020

16:30 – 17:50 dle pokynů třídních učitelů,
ve zpřísněném hygienicko – epidemiologickém režimu

25.11.2020

16:30
17:00
17:30

27.1.2021

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

21.4.2021

16:30
17:00
17:30

23.6.2021

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

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

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

Společné nebo tripartity

Společné nebo tripartity

Mimořádné třídní schůzky či individuální konzultace svolávají třídní učitelé.
Uzavírání klasifikace pro 1. pololetí školního roku 2020/2021 připadá na 22.1.2021 a pro 2. pololetí na
21.6.2021.
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:
Vážení rodiče budoucích strávníků,
abychom Vám umožnili přihlášení na obědy a platbu bez dlouhého čekání, kterému se začátkem září
nevyhneme, budeme pro Vás připraveni na jednotlivých jídelnách již poslední týden v srpnu a to
konkrétně v těchto dnech:
Pondělí 24.8.2020 13,00 – 18,00 hod.
Úterý
25.8.2020 7,00 – 12,00 hod.
Středa 26.8.2020
13,00 – 18,00 hod.
Čtvrtek 27.8.2020
7,00 – 12,00 hod.
Přihlášky ke stravování jsou ke stažení na těchto stránkách školní jídelny: www.sjuhelnytrh.wz.cz ,
pracoviště Dušní, pokud můžete, přineste je již vyplněné.
Platba obědů:
1. trvalý příkaz - na bankovní účet č. 19-2000730379 / 0800
2. inkasem z účtu – číslo účtu: 19-2000730379 / 0800
U každé platby je nutné uvádět variabilní symbol, který Vám bude přidělen při přihlášení do školní jídelny
Media na objednávání a odběr obědů zakoupíte v kanceláři ŠJ
Cena oběda
I.kategorie 6 – 10 let
31,- Kč
II.kategorie 11 – 14 let
33,- Kč
III.kategorie 15 a více let
35,- Kč
Měsíční platby jsou cca 620,-/660,-/700,Kontakty: telefon se záznamníkem : 222318340, mobil 604132199
E mail: jídelna.dusni@seznam.cz

