
Další informace
 Pitný režim je zajištěn tímto způsobem: pitná voda z vodovodu, v době oběda ve

školní jídelně, přihlášení žáci mají k dispozici čaj na chodbách školy. 
 Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“. Žáci dostávají zdarma 1x týdně

ovoce nebo ovocné šťávy.
 Škola je zapojena i do projektu „Školní mléko“. Žáci si denně mohou zakoupit

dotované (zlevněné) i nedotované mléčné výrobky dle nabídky.
 Školní výlety a jiné výchovně vzdělávací pobyty mimo školu se konají na základě

dohody učitelů se zákonnými zástupci žáků a žáky. Uskutečnění těchto akcí závisí
na počtu přihlášených žáků. Konkrétní informace obdržíte na prvních schůzkách
v listopadu.

 Sběr papíru 17.10.2018, 17.4.2019, 
 Úklid okolí města 17.4.2019
 Sportovní dny školy: 30.5.2019 2. stupeň, 31.5. 2019 1. stupeň
 Dopravní soutěž 25.4.2019
 Florbalová exhibiční utkání - 3.12.2018, 20.5.2019

Základní škola Protivín,                                                               
  se sídlem 398 11 Protivín, Komenského 238

Informace                
pro rodiče

Školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,
dovoluji si Vás touto cestou požádat, abyste se ve vlastním zájmu seznámili se
školním řádem, vnitřním řádem školní družiny, pravidly pro hodnocení žáků.
Všechny tyto předpisy jsou vyvěšeny v přízemí staré budovy vedle ředitelny a
v koridoru, vedle vstupu do školy od školního hřiště. Všechny dokumenty jsou
Vám k dispozici na webových stránkách školy www.zsprotivin.cz.
Školní řád a jeho součásti – pravidla hodnocení žáků, vnitřní řád školní družiny,
vnitřní řád školní kuchyně byly schváleny školskou radou a projednány na
pedagogické radě školy. 

Přeji Vašim dětem i Vám úspěšný školní rok.

Václav Křišťál, ředitel školy 



Organizace školního roku 2018/2019
Ředitel školy: Václav Křišťál
Zástupce ředitele školy:  Tamara Vojtěchová
Učitel pověřený řízením 2. stupně:  Mgr.Petra Čecháčková
Výchovní poradci: 
1. stupeň ZŠ – Tamara Vojtěchová (spolupráce s PPP, MŠ) 
Poradní hodina: Út 8.00 – 9.00 hod.  Út 14.30 – 15.30 hod.   v kanceláři školy
2. stupeň ZŠ – Mgr. Radim Kalný (přijímací řízení) 
Poradní hodiny: pondělí 8.00 – 9.00, středa  14.00 – 15.00 hod.  v kabinetu F č. 38
v 2. patře staré budovy
Speciální pedagog: Mgr. Martina Machačová – stará budova kabinet č. 21
Metodik prevence patologických jevů: Mgr. Zuzana Manová – sborovna v
přízemí staré budovy
Telefon Fax     Mobil
ZŠ, ŠD  382 251 143 382 251 143     736 680 128
ŠJ        382 251 144
E-mail  kancelar@zsprotivin.cz, zs.protivin@seznam.cz   www. zsprotivin. cz
Kontakty na uvedené pracovníky jsou uvedeny na školních webových stránkách
www. zsprotivin. cz

Plánovaný časový harmonogram pro školní rok 2018/2019
Zahájení vyučování:    pondělí 3.9.2018
1.pololetí:  3.9.2018-31.1.2019
2.pololetí:  4.2.2019-28.6.2019
Podzimní prázdniny:  29.10. - 30.10.2018
Vánoční prázdniny:              sobota 22.12.2018-2.1.2019 výuka čtvrtek 3.1.2019
Pololetní prázdniny:                  pátek 1.2.2019
Jarní prázdniny:    4.3.2019 – 10.3.2018
Velikonoční prázdniny:    18.4.- 19.4.2019
Hlavní prázdniny:                 29.6.-1.9.2019 (výuka v pondělí 2.9.2019)
Plavecký výcvik:   1.ročník –   15.3.–12.4.2019            

   2.ročník –    7.9.-16.11.2018 
   3.ročník –   23.11.2018 - 8.2.2019            

Lyžařský kurz:          12.1. – 18.1. 2019 - penzión Kramolín - Lipno 

Jazykový kurz: 4.-5.ročník květen 2019, v rámci výměnného pobytu žáků ze
Slovinska  
Přírodovědný kurz 5. ročník:                      březen 2019   Stožec
Zápis do 1.roč.:      pátek 5.4.2019 14.00–17.00   sobota 6.4. 2019 9.00–11.00 hod.

Třídní schůzky:                     5.11.2018         7.1.2019        8.4.2019        3.6.2019

Den otevřených dveří:     čtvrtek
21.3.2019
Pedagogické rady:                    12.11.2018   23.1.2019  15.4.2019  
24.6.2019                               

Přijímací zkoušky na střední školy – termíny navržené společností
Cermat budou MŠMT schváleny v říjnu 2018 a budou zveřejněny na
webových stránkách školy – přijímací řízení 
Přihlášky ke studiu odevzdat na SŠ:                     do 1.3.2019
Přihlášky ke studiu na SŠ s talentovou zkouškou odevzdat na SŠ:   do 30.11.2018

Školní družina 
Provozní doba 6.00 hod – 16.00 hod
Celodenní – žáci 1.-3. ročníku, + žáci dojíždějící 4.-5. ročníku
Ranní ŠD 6.00 – 8.30 – žáci 1.-9.ročníku
Polední ŠD – navštěvují žáci na základě rozhodnutí rodičů – žáci 1.-9. ročníku

Nabídka volnočasových aktivit
Zájmové kroužky pro žáky organizované školou (minimální počet účastníků 10),
stav k 1.9. 2018, úhrada 100,- Kč/ rok
Sborový zpěv   1.st. Taneční  1.-6.roč.            Pohybové hry 1.r. ŠD     
Sborový zpěv   2.st.  Futsal 6.-9.roč.                       Deskové hry 2.-4.r. ŠD
Čtenářský 3.-5. roč. Šachy, další log. hry 3.-9.roč. Rybářský 1.-9. ročník   
Florbal I.st. chlapci  Florbal 2.st.  chlapci                Florbal dívky
Fotokroužek   Atletický 3.-5. r. Dopravní 4.– 8. r.
Chovatelský  Badminton                             

Nabídka zájmového kroužku organizovaného externí organizací Omniveda „Věda
nás baví“, bližší informace na www.vedanasbavi.cz, úhrada 92,-- Kč/hod.
Sledujte prosím webové stránky školy, nabídka kroužků se může měnit. 

Veřejná vystoupení
2 vystoupení pěveckých sborů: vánoční 14.12.2018, jarní 17.5.2019 Protivín,
25.5.2018 Velešín.  
8.11.2018 - akademie ke 100. letům vzniku České republiky
Vánoční trhy –  tradiční i netradiční výrobky – prodej 1.12.2018, 2.12.2018 při
rozsvícení vánočního stromku.

Celoroční projekt v ŠD – České svátky a tradice

Školská rada při ZŠ Protivín
Předseda: Bc. Jiří Bízek    



Členové: Mgr. Pavel Koc, Mgr. Ivana Kašová, Prof. ing. Pavel Kozák Ph.D, Tamara
Vojtěchová, Mgr. Petra Čecháčková 
Kontakty na členy školské rady najdete na webových stránkách školy
www.zsprotivin.cz


