
  Základní škola a Mateřská škola Kašava,   
okres Zlín, příspěvková organizace 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Kašava 193, 763 19 KAŠAVA                                                                                                                    Zřizovatel Obec Kašava 

Třídní schůzky 12. 9. 2017 (1. – 9. třída) 
 

Školní a hodnotící řád 
 byl vydán nový školní řád s platností od 1. 9. 2017 
 novinky: 

o omlouvání žáků prostřednictvím EduPage – školení proběhlo při Rodičovské 
kavárničce, návod na omlouvání je k dispozici na webových stránkách školy ZDE 

o návratky na akce (formou zprávy na EduPage) – školení proběhlo při Rodičovské 
kavárničce 

o používání mobilních telefonů a jiných zařízení 
 Školní řád a jiné dokumenty (provozní řád, školní vzdělávací programy, výroční zpráva) jsou 

k nahlédnutí ve vestibulu školy v tištěné podobě, v elektronické podobě na webu školy v 
rubrice Dokumenty školy 

Školní informační systém EduPage 
 návod na obsluhu školního informačního systému jsou k dispozici na školních webových 

stránkách ZDE 
 využíváme: známky, třídní knihu, komunikaci s rodiči, přístupový systém, písemky/DÚ 
 nově začínáme využívat: omlouvání žáků, návratky na akce 
 je nutné se přihlašovat přes rodičovský účet (přístupové údaje byly zaslány na e-maily toto 

pondělí), ne přes žákovský účet 
 v případě nejasností kontaktujte Martina Vávru (telefonicky, e-mailem)  
 

Příspěvky SRPŠ 
 Doplňkové aktivity (divadla, koncerty, výukové programy,…): 600 Kč (září 300 Kč, únor 300 

Kč) – vyúčtování čerpání je k dispozici kdykoli u třídního učitele – zaplatit do 16. 10. 2017 
 Pracovní sešity: částku v průběhu měsíce září sdělí třídní učitel (zaplatit do 16. 10. 2017) 
 Členský příspěvek SRPŠ: 100 Kč/žáka (zaplatit do 16. 10. 2017) 
 Příspěvek na vzdělávací pomůcky: 100 Kč (zaplatit do 16. 10. 2017) 
 Dle domluvy jde termín plateb posunout na pozdější termín – kontaktujte třídního učitele 
 

Doplňkové vzdělávací a výchovné aktivity 
 koncerty, exkurze, divadla, sportovní a vzdělávací soutěže, … 
 rodiče budou dopředu o akci včas informování prostřednictvím zprávy na EduPage, rodič 

musí projevit souhlas nebo nesouhlas s účastí dítěte na akci 
 v případě nesouhlasu nebo žádné reakce na informaci žák zůstává ve škole, učí se dle daného 

rozvrhu 
 třídní učitel si vede evidenci plateb, kdykoli je k nahlédnutí 
 

Školní klub 6. – 9. třída 
 Školní vzdělávací program, provozní řád a přihlášky do školního klubu 
 K dispozici v tištěné podobě ve vestibulu školy, dále na webových stránkách v rubrice Školní 

klub/Dokumenty ŠK 
 Provoz – v době poledních přestávek, ve středu 6. vyučovací hodinu, v pátek 5. a 6. vyučovací 

hodinu (viz Přihláška do ŠK) 
 
 

https://kasava.edupage.org/text16/?eqa=dGV4dD10ZXh0JTJGdGV4dDE2
https://kasava.edupage.org/text8/?
https://kasava.edupage.org/text16/?eqa=dGV4dD10ZXh0JTJGdGV4dDE2
https://kasava.edupage.org/text11/?
https://kasava.edupage.org/text11/?
chrome-extension://lcopgfbpbmionefhhgbamgmejggljpbb/https:/kasava.edupage.org/files/Prihlaska_do_SK_2017-2018.pdf


Školní družina 
 Školní vzdělávací program, provozní řád a přihlášky do školního klubu 
 K dispozici v tištěné podobě ve vestibulu školy, dále na webových stránkách v rubrice Školní 

klub/Dokumenty ŠK 
 Provoz – v době poledních přestávek, ve středu 6. vyučovací hodinu, v pátek 5. a 6. vyučovací 

hodinu 
 V případě, že žák nebude navštěvovat školní družinu, souhlasím s tím, že bude v době čekání 

na kroužky a jinou zájmovou činnost trávit tento čas mimo budovu školy (po tuto dobu 
zodpovídá za bezpečnost dětí zákonný zástupce). 

 
 

Zabezpečení školy 
 ranní družina – rodiče (pověřené osoby) vstupují do školy spolu s žákem, kterého předají 

osobně vychovatelce ve školní družině 
 odpolední družina – rodiče (pověřené osoby) zvoní na zvonek, případně volají na telefon 

paní vychovatelce 
 bez doprovodu zaměstnance nemají rodiče (cizí osoby) v době vyučování přístup do školy 

(kvůli bezpečnosti žáků) 
 žáci se do školy dostanou prostřednictvím přidělených čipů (do školy se dostanou pouze 

hlavním vchodem), propojeno s EduPage. V případě ztráty čipu si žáci zakoupí nový u pana 
zástupce (20 Kč) 

 v případě návštěvy je nutno zvonit - když se nedozvoní, volat na mobil (ředitel, ŠD, školník) 
 

Kroužky – Komunitní škola Kašava 
 kroužky jsou nabízeny spolkem Komunitní škola Kašava 
 přehled kroužků je na webových stránkách, bude zaslána jako zpráva na EduPage 
 přihlášky mají žáci k dispozici u třídních učitelů 
 přihlašování do 25. 9. 2017 – budou otevřeny jen kroužky s dostatečným počtem 

přihlášených žáků 
 výuka od 2. 10. 2017 
 pololetní platby (13 lekcí): 45 min – 280 Kč, 1h – 330 Kč, 1,5 h – 360 Kč, vybírání úplaty do 

31. 10. 2017 (třídním učitelům) 
 

Výchovné a kariérové poradenství 
 Na naší škole působí výchovný poradce Mgr. Martin Vávra, Ph.D. 
 Funkci metodika prevence vykonává Mgr. Zdeňka Krmášková. 
 Škola nabízí poradenské služby zaměřené na: 

 prevenci školní neúspěšnosti, 
 kariérové poradenství, 
 poradenské služby pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 
 péči o vzdělávání nadaných žáků, 
 péči o žáky s neprospěchem. 

 Žáci se mohou na výchovného poradce obracet v době přestávek, konzultačních hodin nebo 
si osobně domluvit schůzku. 

 Rodiče se mohou na výchovného poradce obracet po předchozí domluvě 
 Informace o poradenských službách naleznete také na webu školy v rubrice Naše 

škola/Školní poradenské pracoviště 

 

https://kasava.edupage.org/text12/?
https://kasava.edupage.org/text12/?
https://kasava.edupage.org/about/?subpage=1
https://kasava.edupage.org/about/?subpage=1


Nabídka 
 Plavecká výuka (1. + 2. třída) – termíny jsou v kalendáři, výuka je povinná 
 Lyžařský kurz II. stupeň – termín v kalendáři, Čenkovice 
 Lyžařský kurz I. stupeň – nabídka bude v průběhu listopadu 
 

Kalendář akcí 
Plánované akce, které jsou průběžně doplňovány, naleznete na webových stránkách školy v 
rubrice Kalendář. 
18. 9. 2017 Ředitelské volno (plánovaný výpadek elektrického proudu) 
19. 9. 2017 Dětský podzimní den s drakiádou (od 16 hodin na hřišti) 
27. 9. 2017 Ředitelské volno (exkurze a školení pedagogů) 
23. 11. 2017 Konzultace ve třech 
12. 12. 2017 Tvořivé dopoledne s rodiči 
14. 12. 2017 Vánoční besídka ZŠ 
 

Ostatní 
Pomůcky do VV, PV, TV – seznam najdou rodiče na webových stránkách (Aktuality) 
 
 
 
V Kašavě 14. 9. 2017 

https://kasava.edupage.org/calendar/?#now

