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Vyučovací hodiny

Provoz školních zařízení :

hodina 8,00-8,45
hodina 8,55-9,40
hodina 9,55-10,40
hodina 11,00-11,45
hodina 11,55-12,40
hodina 12,50-13,35
hodina 13,40-14,25
hodina – odpolední vyučování
14,25-15,55

školní družina:

Co jinde možná nenajdete
Liga žáků a tříd:
roční bodová soutěţ mezi ţáky a
třídami, kde jsou hodnoceny úspěchy při
reprezentaci školy, účast a práce na
přípravě
školních
akcí,
studijní
výsledky, chování ve škole i mimo ni.
Odměna
pro
nejlepší
ţáky
(věcné dary, výlety – aquapark, IMAX
Praha, Lasergame, Jungle arena)

Tématické dny:
akce, jejímţ hlavním a jediným smyslem
je pobavit.
(např. barevný den, sukýnkový den,
den netradičních pokrývek hlavy,
den netradičních účesů, apod.)

Oborové dny:

pro ţáky 1.-3. roč.
provoz 6,00-7,45 a 11,40-16,30

školní klub:
pro ţáky 4.-9. roč.
11,40-16,00

Ţáci pololetně udělují podle vlastního
přesvědčení známky jednotlivým
oblastem činnosti školy.

Partnerské školy:
Sayda (SRN)
Sogliano al Rubicone (Itálie)
výměnné pobyty, společné
sportovní a kulturní akce

Těšíme se další spolupráci!
Návrhy, připomínky i kritika ze
strany rodičů i občanů jsou vítány!

školní žákovský parlament –
Ptejte se svého ředitele
zástupci 3.-9. roč.
přijímání návrhů ze strany ţáků a
pomoc při realizaci kroků ke
zkvalitnění a zefektivnění práce školy

Plánujeme a připravujeme :
pasování prvňáčků – listopad 2016
Vánoce ve škole – prosinec 2016
den otevřených dveří pro rodiče
budoucích prvňáčků
– leden, podle termínu zápisu do I.tř.
lyžařský výcvik pro žáky VII.roč.
bobiáda , botokros, cyklokros
vodácký výcvik – květen - červen
maturit(k)y pro žáky IX. ročníku
zahradní slavnost pro rodiče
šk. akademie, slavnostní rozloučení s IX. r.
výměnné pobyty s partnerskými školami

Ţáci se věnují vybranému oboru
rozšiřujícímu a doplňujícímu učivo.

Školní vysvědčení:

školní list:
informační leták o aktuálním dění na
škole pro všechny ţáky školy - zdarma

Konání těchto i dalších akcí bude ještě
oznámeno prostřednictvím
školního listu, školní nástěnky, webových
stránek školy a dalších forem informování
veřejnosti, především zápisem v elektronické
žákovské knížce.
Všechny tyto informace, ale i mnohé další
aktuální zajímavosti, fotografie, rozvrhy,
suplování, jídelníček, historii školy atd...
najdete na:

adresa:
ZŠ a MŠ Meziboří
Komenského 340
43513 Meziboří
telefon : 476747357
mobil : 605976962
školní jídelna :727842512
školní druţina : 702052921
e-mail: skola@mezibori.cz
web: www.zsmezibori.com
datová schránka: kpmm5xx
IČO 62209051
č.ú.: 12535491/0100

Základní údaje o škole :
postavena 1967
rekonstruována 1996
339 ţáků ( k 1.9.2016), 26
pedagogických pracovníků, z toho
21 učitelů ( 4 muţi )
od 1.září 2012 sloučena
s Mateřskou školou Meziboří
sportovní zámezí
2 tělocvičny, moderní víceúčelové hřiště
( moţnost pronajmutí pro veřejnost )
zázemí rozšiřující zájmy žáků
elektronická ţákovská kníţka, PC+DP ve
všech učebnách a třídách, jazyková
učebna, laboratoř pro přírodovědné
předměty,keramická
dílna,
kabinet
přírodovědného krouţku se ţivými
zvířaty, netradiční podnětné uspořádání
učeben, herna, aula s moderním
audiovizuálním vybavením

školní družina, školní klub a
školní jídelna - v samostatné
budově v areálu školy

školní knihovna a
školní divadelní sál
výuka probíhá podle programu

ŠVP ZV – Rovná škola
(textová část ke staţení na
www.zsmezibori.com )

Zaměření školy :
ZŠ a MŠ Meziboří nabízí svým ţáků co
nejširší rozsah aktivit bez jedné
preferované specializace (vzhledem
k tomu, ţe je jedinou školou v obci).
Ţáci školy dosahují úspěchů převáţně ve
sportu, ale v poslední době i v ostatních
oblastech (jazykové olympiády, soutěţe
Mladý chemik, Litvínovský choroš atd.).
Nadstandardní nabídkou, moderními
výukovými metodami a pevným
zázemím, chce být školou atraktivní pro
všechny mezibořské děti i děti z okolí.
Zároveň škola usiluje o to stát se jedním
z významných center dění ve městě.

Nabídka školy :
Výuka cizích jazyků :
výuka anglického a německého jazyka
Forma výuky : povinné předměty, povinně
volitelné předměty, nepovinné předměty
(zájmové krouţky)

Výuka výpočetní techniky :
počítačová učebna, počítače s internetem
ve všech učebnách, 18 interaktivních
tabulí, výuka práce s programy Word,
Excel, PowerPoint, Outlook, Front Page vyuţití počítačů i při výuce ostatních
předmětů

Povinně volitelné předměty
( pro žáky 7. – 9. roč. ) :
seminář z českého jazyka – pro IX.r.
seminář z matematiky – pro IX.r.

Zájmové útvary

sportovní:

florbal, vybíjená, volejbal,
míčové hry, nohejbal, basketbal, pohybové
hry, turistický krouţek, šprtec; ve spolupráci se
sportovními oddíly atletika, ping pong

doučovací a jazykové:
angličtina od 1.třídy, dyslektické nápravy,
český jazyk, matematika, chemie, fyzika,
ročníková doučování
počítačové: informatika
ostatní kroužky: přírodopisný krouţek,
výtvarný krouţek, taneční krouţek, rukodělný a
výtvarný krouţek skautský oddíl
nabídka kroužků může být upravena

Pracovníci školy

školní psycholožka: (ambulantně 1 /týden)
PhDr. Zdena Pavlíková
vedení školy
školní družina a školní klub:
ředitel:
Mgr. Jan Peška
Kateřina Císařovská
zástupce ředitele: Mgr. Jiří Bílek
Jana Šrůmová
ekonomka školy: Alena Vlčková, DiS
Martina Hrašnová
účetní školy:
Bc Petra Kovářová
Alena Urbánková
školník:
Michal Stehlík
školní
knihovna:
Mgr.Alena Lencová
vedoucí šk. jídelny: Jan Bouzek
ICT + EV koordinátor: LadislavBencs
Výchova ke zdraví: Bc.Veronika Řeháková

pedagogičtí pracovníci :
třídní učitelé :

I.A Mgr. Pešková Kateřina
I.B Mgr. Vokounová Liběna
II.A Mgr. Pacinová Jana
II.B ing. Kadlecová Darina
III.A Mgr. Karin Fröhlichová
III.B Mgr. Blaţková Zuzana
IV.A Mgr. Vopatová Pavla
IV.B Mgr. Šudomová Dana
V.A Mgr. Gallová Jaroslava
V.B Mgr. Chrzová Veronika
VI.A Mgr. Patková Irena
VII.A Mgr. Lencová Alena
VIII.A Mgr. Procházková Martina
IX.A ing. Petrmichl Tomáš
IX.B Mgr. Kunkelová Dáša

netřídní učitelé:
Aaron Jeremy Larson
Bc. Veronika Řeháková
Mgr. Pavla Vitoušková
Ladislav Bencs
Bc. Petra Wolejníková
Vojtěch Šrůma

asistenti pedagoga:
Mgr. Martina Kopecká
Renáta Uhlířová
metodik prevence: Mgr. M. Procházková
výchovný poradce: Mgr. D.Kunkelová
dys. nápravy: Mgr.J. Gallová

provozní pracovníci:
Věra Wainerová
Ivana Trilčová
Hana Jarošová
Anna Šemrová
Lenka Manertová

Organizační informace
prázdniny
podzimní prázdniny
vánoční prázdniny
pololetní prázdniny
jarní prázdniny
velikonoční prázdniny
hlavní prázdniny

26.+-27.10.2016
23.12. – 2.1..2017
3.2.2017
27.2.-5.3..2017
13.-14.4.2017
1.7..-1.9.2017

třídní schůzky a informační
odpoledne
5.9. 20016 od 17:00 hod. pro I.ročník
14.9.2016 od 17:00 pro II. – IX..roč.
O dalších termínech budou rodiče
včas informováni.
dále kdykoli po dohodě s vyučujícími.

zápis do 1. ročníků: .
4.4.-5.4.2017
! v případě ţádosti o odklad povinné
školní docházky s sebou vyjádření PPP a
odborného dětského lékaře !

