
 

 

 

 

 

 

První třídní schůzky 
Křížanská, Žákovská – společné 

I. třída 12. 9. v 15:30 organizační informace 

II. třída 13. 9. v 16:00 organizační informace 

III., V. třída 12. 9. v 16:00 organizační informace 

IV. třída 17. 9. v 16:00 organizační informace 

VI.–IX. třída 11. 9 v 16:00 organizační informace 

Heřmánková – společné 
I.–II. M 
III. – V. M 

6. 9. v 16:00 
12. 9. v 16:00 

organizační informace 
organizační informace 

 

Vážení rodiče a přátelé naší školy,  

právě začal nový školní rok 2018/19. Každý začátek v sobě skrývá něco optimistického a krásného. Věřím, že nám 
tyto ušlechtilé pocity dlouho vydrží a že se nám bude v novém školním roce dobře pracovat na tom, aby se v naší 
škole každý žák učil naplno a s radostí.  
O prázdninách jsme nezaháleli a pracovali jsme na zvelebení naší školy – v polovině září se chystáme spustit nové 
webové stránky, máme nově vymalované 4 třídy, vyměnili staré radiátory za nové, připravili plán pedagogického 
rozvoje naší školy, zásadně jsme upravili školní řád, vzdělávali jsme se na letních školách, připravili jsme 
elektronickou žákovskou knížku pro žáky 4. a 5. ročníků. V Machníně jsme se posunuli o krok dál k vizi „Machnín 
jinak“ – připravujeme centra aktivit podle vzdělávacím programu „Začít spolu“. Nadále pokračujeme v projektu 
Pomáháme školám k úspěchu. Práce je před námi hodně a já všem, Vám rodičům, žákům i pracovníkům školy 
přeji šťastné vykročení do nového školního roku 2018/19! 

Ing. Radek Vystrčil, ředitel školy 
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Projekt EDISON opět na naší škole 

Naše základní škola se opět zapojí do mezinárodního projektu 
Edison. V rámci tohoto projektu navštíví naši školu stážisté 
z různých konců světa. Tito stážisté si připraví program, 
kterým budou našim žákům prezentovat vlastní zemi v rámci 
tematicky zaměřených projektových dnů. Celý program bude 
probíhat v anglickém jazyce. 
V organizaci AIESEC, která projekt Edison zajišťuje, se sdružují 
mladí studenti z celého světa, do naší školy zavítají stážisté 
z Turecka, Jordánu, Ruska, Gruzie, Číny, Kolumbie      a Indie. 
Navštíví nás v termínu od 23. 9. do 30. 9. 2018. Pokud budete 
mít zájem naše stážisty ubytovat, kontaktujte paní učitelku 
Markétu Kašparovou. 
 

HEŘMÁNKOVÁ JE OPĚT V POHYBU 

K naší velké radosti nám letos stoupl počet 

dětí, a tak se naše školička utěšeně rozrůstá. 

A to nejen v žákovských lavicích, ale i před 

tabulí. Vítáme mezi sebou nové posily. Jsou 

to paní učitelky Mgr. Tereza Michálková a 

Mgr. Lenka Drtilová (třídní učitelka 3.M, 4.M 

a 5.M). V minulém školním roce jsme začali 

do hodin zařazovat prvky vzdělávacího 

programu Začít spolu. Ranní dopis s úkolem, 

který děti každý den naleznou ve třídě, ranní 

kruhy i první centra aktivit se nám osvědčily. 

Proto bychom se chtěli posunout dál a začít 

s dětmi častěji pracovat v centrech aktivit.  

 

PORADENSKÉ SLUŽBY 
Poskytujeme poradenství v oblasti volby povolání, poruch učení a chování, vztahových problémů a sociálně-patologických 
jevů. Výchovný poradce a metodik prevence jsou žákům i jejich rodičům k dispozici v době konzultačních hodin nebo 
po telefonické domluvě. 
Výchovná poradkyně: Mgr. Martina Krupková (martina.krupkova@zsostasov.cz) 
Metodik prevence: Mgr. Michal Bolek (michal.bolek@zsostasov.cz) 

Vyhlášení volného dne 
ředitelem školy 

Z organizačních důvodů v návaznosti 
na vzdělávání pedagogů vyhlašuje 
31. 10., 1. 11. a 2. 11. pan ředitel 

volné dny.  
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HARMONIZAČNÍ DNY na II. stupni 

„Harmonizáky“ proběhnou v týdnu od 1. 10. do 5. 10. 2018. 
Délka pobytu: 2 dny (ubytování s plnou penzí na jednu noc)  
Cena: bude upřesněna 
Místo pobytu: chata Pláně pod Ještědem 

 

ZÁVOD HORSKÝCH KOL 2018 

V pátek 21. 9. 2018 proběhne tradiční 19. ročník Závodu horských kol v Ostašově. Závodu se mohou zúčastnit všichni žáci 
od IV. do IX. třídy a v kategorii dospělých i široká veřejnost. Bližší informace budou upřesněny na webových stránkách školy. 

 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 
V letošním školním roce bude opět uspořádán lyžařský 
výcvikový kurz pro žáky sedmé třídy. Termín lyžařského 
výcviku je stanoven na 3. až 8. 2. 2019.  
V případě zájmu zkušených lyžařů bude škola realizovat 
lyžařský zájezd do Alp. 
 

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU 
Také tento školní rok budeme sbírat starý papír. 
17. – 20. 9. 2018. Sběr je vyhlášen ve třech budovách 
(Žákovská, Křížanská, Heřmánková).  
Odvoz proběhne 20. 9. 2018. 
Pokračujeme ve sběru víček. 
 

HARMONIZAČNÍ DNY na I. stupni Žákovská 

Práce s třídním kolektivem, hry na vzájemnou spolu-
práci, spaní ve škole. Podrobnější informace rodiče 
obdrží na třídních schůzkách. 
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VÝDAJE NA ZAČÁTKU ŠK. ROKU na II. stupni 

VI.  150 Kč – pomůcky VV 

VII.  150 Kč – pomůcky VV, 160 Kč – PS Nj   

VIII.  100 Kč – pomůcky VV 

IX.  100 Kč – pomůcky VV 

 

 

 

PLAVECKÝ VÝCVIK 
Všichni žáci II. a III. třídy ze Žákovské se zúčastní plaveckého 
výcviku v druhém pololetí. 
 
 

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ VÝDEJNY 

Objednávání obědů přes internet (pro pracoviště Křížanská, Žákovská): 
Objednávání probíhá na serveru www.strava.cz. K přihlášení potřebujete znát číslo jídelny (č. 4917), uživatelské jméno a heslo. 
Pro tyto informace nám poslouží vámi vyplněná přihláška, po jejím zaregistrování budete moci obědy objednat.  
Odhlašování obědů: 
Svým dětem můžete oběd odhlásit telefonicky, přes internet nebo písemně. Oběd na následující den musí být odhlášen do 14:00 
hodin – Křížanská, Žákovská, do 13:00 hodin – Heřmánková. V případě nemoci dítěte lze odebrat jen první oběd (více informací 
na webu školy).  
Stravné můžete platit těmito způsoby: 
Trvalý příkaz (všechna pracoviště) – číslo účtu 5512902/0800 u České spořitelny, platba do 10. dne v měsíci (platba na aktuální 
měsíc). Vzniklé přeplatky vám budou na konci školního roku vráceny na váš účet. 
Inkaso, sporožiro (pouze Křížanská, Žákovská) – číslo sběrného účtu 5512902/0800 u České spořitelny, platba je stržena 15. dne 
v měsíci (platba na aktuální měsíc)  
Hotově (všechna pracoviště) – vždy poslední tři dny v měsíci (platba na následující měsíc), datum a čas naleznete na stránkách 
školy www.zsostasov.cz v kolonce jídelna a je vyvěšen v budově I. a II. stupně. 

Za kolektiv školní výdejny Radka Volštátová, tel.: 725 448 664, radka.volstatova@zsostasov.cz 
 

 

 

EDUKA 
Milí deváťáci a nejen vy, blíží se chvíle, kdy budete muset 
rozhodovat o vaší budoucnosti. Inspirací pro další studium 
můžete najít také na veletrhu vzdělávání pracovních 
příležitostí EDUCA. Ten proběhne ve dnech 11. – 13. 10. 2018 
v prostorách Home Credit Arény Liberec. O časech a dopro-
vodných akcích budete včas informování na webových 

stránkách školy v okénku výchovné poradkyně. 
 

DĚTSKÁ UNIVERZITA 
Již devátým rokem nabízí TU v Liberci bystrým 
a zvídavým žákům základních a středních škol 
možnost vyzkoušet si zábavnou formou studium na 
vysoké škole, seznámit se s vysokoškolským pro-
středím, špičkovou technikou, nejnovějšími 
vědeckými poznatky a rozvíjet svou osobnost 
i vědomosti prostřednictvím různě zaměřených kurzů.  
Na adrese http://detskauniverzita.tul.cz/kurzy je do-
stupný seznam kurzů.  Zde je možné se i registrovat a 
získat více informací k jednotlivým kurzům. Výuka 
většiny kurzů pak začne v polovině září 2018. 
Tak s chutí do toho! 

 

HARMONIZAČNÍ DNY na I. stupni Heřmánková 

Harmonizační dny proběhnou v týdnu od 1. 10. do 5. 

10. 2018 na chatě Hubertka. 

na Hubertce. 

 

 

PŘÍSPĚVEK do SRPŠ  

Prosíme rodiče o zaplacení příspěvku 350 Kč do 31. 10.  
 

 

http://www.strava.cz/
http://www.zsostasov.cz/
http://detskauniverzita.tul.cz/kurzy


 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Provoz ŠD Žákovská* Provoz ŠD Heřmánková Údaje pro bezhotovostní platbu 

Variabilní symbol ŠD Žákovská: 10 

Variabilní symbol ŠD Heřmánková: 95 
Číslo účtu: 54 71 012 
Kód banky: 0800 
Do informace pro příjemce zadejte: ŠD, příjmení dítěte, třídu. 

ranní družina 6:30–7:45 hod. 

odpolední družina 

11:40–16:30 hod. 11:40–16:00 hod. 

*V době ½ hodin Čj bude pro všechny žáky II. třídy ŠD zajištěna. Celá třída bude odcházet na oběd ve 12:35 h. 

Vážení rodiče, 
Rádi bychom Vás seznámili se základními informacemi ohledně provozu školní družiny. Naše škola má v tomto roce čtyři 
oddělení, tři v Žákovské ulici (budova I. st. v Ostašově) a jedno v Heřmánkové ulici (budova ZŠ v Machníně). Školní družina 
má celkovou kapacitu 90 žáků. 
Kritéria pro přijetí:  
O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy. Žáci budou do ŠD zařazováni podle těchto kritérií. Přednostně jsou přijímáni 
tito žáci: 1) žáci I. třídy; 2) žáci II. třídy; 3) žáci III. třídy; 4) žáci IV. třídy, kteří mají sourozence v I. - III. třídě; 5) ostatní. 
Platba:  

• ranní družina 50 Kč za započatý měsíc (platba za pololetí 250 Kč) 

• odpolední družina 100 Kč za započatý měsíc (platba za pololetí 500 Kč) 

• ranní i odpolední družina 150 Kč za započatý měsíc (platba za pololetí 750 Kč)  
Pokud nebude Vaše dítě celý měsíc ve ŠD, bude Vám poplatek na základě písemné žádosti vrácen. Umístí-li plátce do ŠD 
současně dvě nebo více dětí, hradí za první dítě příspěvek v plné výši a za každé další uhradí snížený příspěvek na polovinu 
stanovené výše. 
Způsob úhrady je možný za 1. a 2. pololetí bezhotovostně na účet školy za období září–leden do 30. 9. 2018 a za období 
únor–červen do 30. 1. 2019. 
Co nás čeká: Pro Vás a Vaše děti opět plánujeme v novém školním roce mnoho zajímavých akcí (Hravá tvoření pro rodiče 
a děti; Vánoční párty pro děti; divadelní představení; karneval; výlety v době dvoudenních prázdnin…).  
Zajištění ŠD: V době krátkodobých prázdnin a ředitelského volna bude školní družina zajištěna formou různorodých aktivit. 
V době vánočních prázdnin bude činnost ŠD přerušena. 
Souhrnné informace o provozu ŠD, přijímání dětí a stanovení úplaty za poskytované služby ŠD naleznete ve Vnitřním řádu 
ŠD. Vnitřní řád ŠD a Školní vzdělávací program ŠD je k nahlédnutí přímo v ŠD nebo na webových stránkách školy.  

V novém školním roce se na Vás a vaše děti těší Hamalčíková Jana (vedoucí vychovatelka) a paní vychovatelky Andrea 
Havrdová, Bc. Iveta Mrázková a Kamila Smutníková. 
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GDPR – aneb jaká data o vás sbíráme 
Vážení rodiče, jistě jste v posledních měsících zaznamenali veliký boom okolo nařízení GDPR. Ani naše škola nezanedbává 

své povinnosti a podniká kroky, které vedou ke zlepšení zabezpečení dat. V současné chvíli máme za sebou interní audit, 

uzavření dodatků ke smlouvám, napsanou směrnici a další dílčí části, které jsme potřebovali nachystat.  

Nyní Vás žádáme o spolupráci při sběru souhlasů z Vaší strany. V následujících dnech (nejpozději na třídních schůzkách) 

budete seznámeni s rozhraním aplikace Bakaláři, jejíž prostřednictvím vedeme školní agendu. Zde je již připravený modul 

GDPR, kde budete žádáni o udělení souhlasů. Snažíme se každý souhlas naformulovat jasně a srozumitelně, přesto 

mohou panovat občas obavy, jak s údaji nakládáme. V tomto směru bychom vás rádi ujistili, že jsme se vždy řídili etickým 

a profesním kodexem a že i když jsme vás žádali např. o možnost zveřejňování fotografií, vždy jsme vybírali 

reprezentativní fotky. V tomto směru vás žádáme i nyní o udělení souhlasů.  

Je pro nás důležité mít také souhlasy pro tvorbu záznamů z hodiny, které používáme k rozboru naší práce a k tomu 

abychom se i my jako učitelé mohli nadále zlepšovat. Ukázky občas používáme také k prezentaci tzv. dobré praxe, kde 

žáky necháváme v anonymitě tzn. neuvádíme jejich jména s příjmením ani jejich výsledné hodnocení (klasifikaci).  

Chceme Vám naslouchat, a proto budeme rádi, když se na nás v případě jakýchkoli obav, podnětů nebo návrhů, jak naše 

kroky při ochraně a zpracování údajů vylepšit, obrátíte. Kontaktovat můžete pana zástupce A. Kozáka nebo našeho 

pověřence V. Voltra (kontaktní údaje naleznete na webu školy).  

Více informací vám budeme postupně přinášet na našem webu v sekci GDPR.    

  



 

 

KROUŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

 Též v letošním školním roce nás čeká velké množství nabízených kroužků realizovaných v prostorách naší školy. Nejsme 

však schopni tyto aktivity pokrýt vlastními lektory, proto některé tyto kroužky budou realizovány externími subjekty 

(v přehledové tabulce jsou označeny hvězdičkou). Organizace kroužků jde tak přímo za pořádajícím subjektem (přihlášky, 

platba, náhradní hodiny apod.).   

Školní kroužky budou probíhat od 24. září 2018 do konce května 2019. V ceně je garantováno min. 28 lekcí. Odpadlé lekce 

(zrušené školou) pod garantovaný počet budeme nahrazovat dle možností žáků a lektorů operativně v jiném termínu nebo ve 

stejném čase v měsíci červnu. Délka jednotlivé lekce je různá a je vždy uvedena u daného kroužku. Přihlašování na kroužky bude 

probíhat v měsíci září, a to na celý školní rok. Uvedená cena kroužku je za celý školní rok a lze ji uhradit i ve dvou splátkách, 

případně individuálně dle domluvy s vedením školy.  

Platba za kroužek probíhá bezhotovostně na účet školy č. 54 71 012/0800. Platbu proveďte nejpozději do 30. 9. 2018 a 

do 31. 1. 2019 (vždy polovinu poplatku) nebo celou částku na začátku šk. roku do 30. 9. 2018. Do zprávy pro příjemce 

uveďte jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje. Jako variabilní symbol uveďte číslo 44 a následující dvojčíslí 

kroužku/kroužků (příklad: variabilní symbol Angličtiny: 4401; variabilní symbol Angličtiny, Florbalu a sportovní gymnastiky:  

44010308). 

Škola si vyhrazuje právo nabízený kroužek zrušit v případě nenaplnění minimálním počtem účastníků (7 dětí) nebo upravit 

čas dle potřeby. Pro přihlášení je rozhodné pořadí doručených návratek. Na základě Vámi vyplněné návratky budou 

dětem předány závazné přihlášky, které řádně vyplněné a podepsané zákonným zástupcem odevzdají na první lekci 

vedoucímu daného kroužku. Zájemci o keramiku pro dospělé obdrží přihlášku na 1. lekci. 

 

VS Co Pro Kdy  Kde Cena za rok 1. lekce 

09 Sportovní hry 2.–4. ročník pondělí 15:30–17:00 (90 min) K 1 100 Kč 24. 9. 

07 Zobcové flétny začátečníci 3.–6. ročník Dle dohody s přihlášenými K 1 000 Kč   

05 Florbal dívky 5.–9. ročník pátek 14:00–15:00 (60 min)  900 Kč + 200 Kč pom. 5. 10. 

06 Keramika 
2.–3. ročník čtvrtek 13:30–15:00 (90 min) 

K 
1 100 Kč  
+ 400 Kč materiál 

27. 9. 
4.–9. ročník čtvrtek 15:15–16:45 (90 min) 

61 Keramika dospělí Září až únor 1 x za měsíc, celkem 24 hodin K 1200 Kč + 800 Kč mat.  

08 Sportovní gymnastika 2.–9. ročník pátek 15:00 – 16:30 (90 min) K 1 100 Kč 5. 10. 

17 Zobcové flétny pokročilí 7. – 9. ročník Dle dohody s přihlášenými K 1000 Kč  

VS Co  Pro  Kdy  Kde Cena za rok 1. lekce 

01 Angličtina 
1. ročník pondělí 14:55-15:40 (45 min) 

Ž 
1000 Kč + PS 250 Kč 24. 9. 

2. ročník pondělí 15:45-16:30 (45 min) 1000 Kč 24. 9. 

 Jóga při ŠD 
1. ročník v ŠD úterý 13:45–14:45 (60 min) 

Ž  
 25. 9. 

2.–3. ročník v ŠD úterý 14:45–15:45 (60 min) 25. 9. 

10 Výtvarné činnosti při ŠD 1.-2.ročník středa 14:30–15:30 (60 min) Ž 500 Kč mat. 26. 9. 

02 Dívčí klub 3.–9. ročník čtvrtek 14:30–16:30 (120 min) Ž 1100 Kč + 1000 Kč mat. 27. 9. 

03 Šití s Ájou 6.–9. ročník 
úterý 15:30–17:30 (120 min) 
1 x za 14 dní 

Ž 1100Kč +1000 Kč mat. 25. 9. 

 Věda nás baví* 2.–5. ročník středa čas a cena dle informací na www.vedanasbavi.cz  

VS Co Pro Kdy  Kde Cena za rok 1. lekce 

 Jóga při ŠD 1–3. ročník pondělí 14:30–15:30 (60 min) H  24. 9. 

13 Historické tance 1–4. ročník úterý 14:00–15:00 (60 min) H 700 Kč 25. 9. 

14 Sportovní hry 1–5. ročník pátek 13:30–14:30 (60 min) H 700 Kč 5. 10.  

15 Zobcové flétny 1–4. ročník středa 13:45–14:30 (45 min) H 700 Kč 26. 9. 

16 Hudební kroužek 1–5. ročník Pondělí 13:15-14:00 (45 min) H 700 Kč 24. 9. 

12 Zábavná matematika 3–5. ročník čtvrtek 13:15–14:00 (45 min) H 900 Kč 27. 9. 
 

K – budova Křížanská Ž – budova Žákovská H – budova Heřmánková 
*Kroužky zajišťované externími subjekty – Věda nás baví. 
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