Informační leták
2019 – 2020

bankovní spojení: ČNB č.ú.: 431011 / 0710 www.skolajj.cz
najdete nás i na Facebooku

Vážení rodiče a přátelé školy,
chceme Vás prostřednictvím tohoto zpravodaje seznámit
se základními informacemi o škole.
E-mail: info@skolajj.cz
Telefony: 220515264 – ústředna
220515124 - ředitelka školy, sociální pracovnice
220514481- Speciálně pedagogické centrum
Webové stránky školy: www.skolajj.cz
Emailové adresy na pedagogické pracovníky školy jsou
vždy:
jméno.příjmení@skolajj.cz (např. jan.hajek@skolajj.cz)
Personální obsazení školy:
Ředitelka školy: PaedDr. Martina Helešicová
Zástupkyně ředitele: Mgr. Emilie Průchová
Zástupkyně ředitele pro MŠ a ZUŠ: PhDr. Lenka Miklová
Vedoucí vychovatelka: Mgr. Petra Rybová
Výchovný poradce: PhDr. Lenka Miklová
Psycholožka: Mgr. Tereza Pospěchová
Vedoucí SPC: PaedDr. Nasťa Páchová
Speciální pedagog SPC: Mgr. Jindra Mejzrová, Mgr. Lucie
Matěnová
Vedoucí školní jídelny, pokladní: Monika Tesaříková
Hlavní účetní a správce rozpočtu: Simona Fulková
Sekretariát, sociální pracovnice: Kateřina Čiháková
Školní zdravotní sestra: Jitka Albrechtová
Třídní učitelé:
MŠ – Mgr. Lenka Kafková, Mgr. Veronika Bolechová
I.B – Mgr. Lucie Pfeiferová
II.B - Mgr. Michaela Červeňáková
I.A – Mgr. Martina Skrbková
II.A – Mgr. Marta Hrušková
III.A – Mgr. Romana Caletková
IV.A – Mgr. Věra Vachtlová
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V.A – Bc. Karolína Šilhanová
VI.A – Mgr. Monika Výmolová
VII.A – Mgr. Hana Machová
I.PRŠ – Mgr. Helena Fischerová
II.PRŠ – PaedDr. Věra Zajícová
Netřídní učitelé:
Mgr. Jan Hájek
Mgr. Beáta Kazimírová
Mgr. Alena Vondrášková
Učitelé odborných předmětů:
Michal Jelínek - ICT
PhDr. Eva Matoušková – POSP, logopedie, zraková terapie
Zbigniew Janusz - muzikoterapie, hra na klavír a zob.flétnu
Veronika Jurišová DiS. – hra na klavír, PHV
Michaela Krajčová DiS.- housle
Miloslav Tengler – hra na flétnu, zobc.flétnu, klarinet, saxofon
Hana Tenglerová – HV, HN, hra na klavír, sborový zpěv
Asistenti pedagoga:
Alice Dědičová, Olga Divíšková, Veronika Jurišová DiS., Nicole
Mihoková, Nikola Neuwirthová, Iveta Pánková, Mgr. David
Raška, Božena Svobodová, Anna Valentová, Mgr. Hana
Ziková, Michaela Zímová
Vychovatelky - internát:
1.sk. Mgr. Veronika Hrdličková
2.sk. Mgr. Marcela Vondřejcová
3.sk. Mgr. Petra Rybová
4.sk Mgr. Martina Policarová
5.sk. Mgr. Barbora Pušová
Vychovatelky - školní družina:
Mgr. Monika Dusová, Ivana Šulcová
Vychovatelky -školní klub:
Magdalena Fazekašová
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Noční asistentky:
Daniela Horníčková
Petra Majerová
Barbora Majerová
Markéta Vohradská

PRÁZDNINY A VOLNÉ DNY
 Státní svátek: 28.10.2019


Podzimní prázdniny: 29. a 30.10.2019

 Volné dny vyhlášené ředitelkou školy:
31.10. a 1.11.2019
 Vánoční prázdniny: 23.12.2019 –
3.1.2020
 Pololetní prázdniny: 31.1.2020
(30.1.2020 vydávání vysvědčení)
 Jarní prázdniny: 17.2. - 21.2.2020
 Velikonoční prázdniny: 9.4. 2020
 Svátek: 10.4. a 13.4.2020
 Svátek: 1.5.2020 a 8.5.2020
 Hlavní prázdniny: 1.7.-31.8.2020
(30.6.2020 vydávání vysvědčení)
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Nepřítomnost žáka omlouvá zákonný zástupce třídní
učitelce nejpozději do dvou dnů, při nemoci stačí
telefonicky nebo emailem a po návratu dítěte do školy i
písemně v žákovské knížce (v omluvném listu). Předem
známou nepřítomnost žáka delší než jeden den povoluje
ředitelka školy na základě písemné žádosti (viz Řády škol
na nástěnce v průjezdu). Formulář žádosti je ke stažení
na webových stránkách školy (pro rodiče – dokumenty).
Konzultační hodiny:
Zákonní zástupci i rodiče zletilých žáků si mohou
s pedagogickými pracovníky školy (včetně výchovné
poradkyně a vedení školy) domluvit konzultaci kdykoli
během školního roku (osobně, telefonicky, emailem).
Přijďte ihned, jakmile se Vám bude zdát, že se Vaše dítě
zhoršilo v prospěchu nebo má nějaké problémy.
Společně budeme hledat řešení.
Psycholožka Mgr. Tereza Pospěchová: každé úterý a
pátek 8 -15 hod. nebo po dohodě
Soc. pracovnice Kateřina Čiháková: denně 8 -15:00 hod.
Zdravotní sestra Jitka Albrechtová: denně 8:15 -15:00
hod.
Speciálně pedagogické centrum: denně po dohodě
Výchovná poradkyně PhDr. Lenka Miklová: po dohodě
Internát:
Pokud rodiče nemohou přivézt dítě do školy v pondělí do
7:45 hod., je možné je přivézt již v neděli od 16:00 hod.
do 18:00 hod. V tento den se ve škole nevaří, proto je
třeba dát dítěti jídlo s sebou.
Začíná-li vyučovací týden jiným dnem než pondělím
(např. v úterý po Velikonocích), je možné přivézt dítě na
internát předešlý den opět mezi 16:00 a 18:00 hod.
Všechno oblečení a obuv označte čitelně příjmením
dítěte!
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V odůvodněných případech mohou mít žáci na internátě
vlastní elektrospotřebič, musí však o tom předem
informovat vedoucí vychovatelku.
Vyzvedávání dětí a žáků, samostatné odchody
Pokud chcete, aby Vaše dítě vyzvedával (či jednorázově
vyzvedl) někdo jiný než zákonný zástupce, odevzdejte
vyplněný formulář (visí na nástěnce v průjezdu) vedoucí
vychovatelce.
Žádost o samostatný odchod žáka se vyplňuje vždy
nově pro každý školní rok. Zahájení samostatných
odchodů žáka, který byl dosud vyzvedáván, je třeba
projednat s instruktorem POSP a následně projednat a
schválit na pedagogické radě. Pokud má být již
samostatně odcházející žák uvolněn některý den dříve
než končí výuka podle jeho rozvrhu, popř. přímo
z mimoškolní akce, musí si od rodičů donést žádost o
dřívější uvolnění.
Platba za ubytování v internátě:
Platba za ubytování žáků přihlášených na internát činí
paušálně 500 Kč měsíčně bez ohledu na případné
absence žáka. Výše poplatku se krátí pouze v případě
prázdnin či volných dnů vyhlášených ředitelem školy.
Platit je možné bezhotovostním převodem z účtu i
v hotovosti v kanceláři školy u vedoucí školní jídelny paní
Moniky Tesaříkové, vždy do 15. dne placeného měsíce.
Vyúčtování se provádí 2x ročně (leden, červen).
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Školní rok 2019/2020
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

500,425,500,325,425,375,500,475,500,400,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Platba za celodenní stravné internátních dětí:
3-6 let
68 Kč / v rozjezdový den 42 Kč
7-10 let:
88 Kč / v rozjezdový den 54 Kč
11-14 let:
95 Kč / v rozjezdový den 57 Kč
nad 15 let:
109 Kč / v rozjezdový den 58 Kč
V rozjezdový den končí stravování obědem.
Školní družina a školní klub:
Provoz školní družiny a školního klubu je od 11:40 do
17:00 hodin.
Vrátnému končí pracovní doba v 16:30 hod. Rodičům,
kteří přijdou pro své dítě po odpoledním vyučování,
které končí od 16:30 do 17:00 hod. (ZUŠ, POSP,
kroužky), proto přijde otevřít vychovatelka z družiny.
Rodič vyčká u šatny a dítě mu předá příslušný
pedagogický pracovník. Po 17:00 hod. je třeba vyčkat
před školou, rodičům otevře a dítě předá přímo pedagog,
se kterým dítě mělo hodinu.
Žáci praktické školy, kteří nejsou ubytováni na
internátě, odcházejí ihned po skončení vyučování
(popř. po obědě, nemají-li odpolední vyučování).
Poplatek za školní družinu a školní klub: 0 Kč
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Školní jídelna:
Placení stravného je možné bezhotovostním převodem
z účtu i v hotovosti v kanceláři školy u vedoucí školní
jídelny paní Moniky Tesaříkové nejpozději do 15. dne
placeného měsíce.
Odhlašování obědů je možné nejpozději den předem
osobně, emailem (monika.tesarikova@skolajj.cz)
nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny paní Moniky
Tesaříkové tel. 220515264 linka 108 (i na záznamník).
Vyhl.107/2005 Sb. §4, odst.9: „První den neplánované
nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení
se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole
nebo školském zařízení.“
Ceny jídel (stravné):
3-6 let:
dop.svačina 12 Kč
odp.svačina 12 Kč
7-10 let: dop.svačina 15 Kč
odp.svačina 13 Kč
11-14 let: dop.svačina 15 Kč
odp.svačina 14 Kč
nad 15 let: dop.svačina 15 Kč
odp.svačina 14 Kč

oběd 23 Kč
oběd 28 Kč
oběd 30 Kč
oběd 31 Kč

V rozjezdový den končí stravování obědem.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu
školního roku, ve kterém dosahují hraničního věku (3-6 let,
7-10 let, 11-14 let, nad 15 let).
Žákovská knihovna:
Výpůjčku braillských knih, černotiskových knih a CD můžete
domluvit osobně či emailem s vychovatelkou Mgr. Policarovou
(martina.policarova@skolajj.cz)
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PŘEHLED AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE :
o 13.9. Doplňovací volby člena Školské rady (zákonný
zástupce dětí a žáků)
o Říjen/ listopad: Braillský klíč (celostátní soutěž ve čtení
bodového písma a práci s PC) – v Brně
o 23.10. a 18.3. Dny otevřených dveří ve škole:
9 - 15 hod.
o 20.11., 15.1., 15.4., 17.6. – pedagogické rady
o 6.12. od 9 hod. mikulášská nadílka ve spolupráci se
Spolkem rodičů
o Vánoční slavnost v sále školy: 20.12. od 9 hod.
o 17. 1. a 24. 1. Hudební přehrávka žáků ZUŠ v sále, od
10:30 hod. – 1.pol.
o 29. 5. a 5. 6. Hudební přehrávka žáků ZUŠ v sále, od
10:30 hod. – 2.pol.
o Zápis do 1. ročníků (příp. vyšších ročníků) ZŠ a ZŠS:
2.4. od 8:30 do 15 hod.
o Přijímací zkoušky do PRŠ 27.4. od 9 hod.
o Zápis do MŠ 5.5. od 8:30 do 15 hod.
o Tmavomodrý festival v Brně: květen
o Talentové zkoušky do ZUŠ: 14.5. od 13:30 do
15:30 hod. po předchozí domluvě a doručení vyplněné
přihlášky – viz www.skolajj.cz )
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o Celostátní sportovní hry ZP organizuje škola v Brně:
květen
o Škola v přírodě Střelské Hoštice: 8.6. – 14.6.
o Závěrečné zkoušky žáků praktické školy od 8 hodin:
19.6. (praktická část) a 26.6. (teoretická část)

Upřesnění informací k jednotlivým akcím je
uváděno v měsíčním oběžníku na nástěnce rodičů
vedle šatny.
Základní umělecká škola


výuka hry na hudební nástroje, sborový zpěv,
sólový zpěv, hudební nauka, přípravná hra na
nástroj (PHV)



za výuku hry na 1. nástroj nebo sólový zpěv
500 Kč za celý školní rok, termín zaplacení
do 30. září



za výuku hry na 2. nástroj nebo sólový
zpěv 2000 Kč za školní rok, termín zaplacení
1000 Kč do 30. září a 1000 Kč do 31. ledna



výuku hry na 3. nebo další hudební nástroj nebo
sólový zpěv škola neposkytuje, ředitel však může
umožnit soukromou výuku žáků Školy Jaroslava Ježka
v prostorách škol



úplata za výuku hry na 1. hudební nástroj nebo sólový
zpěv může být prominuta z důvodů, že rodič žáka:

a) je zákonným zástupcem dítěte a pobírá opakující se
dávku pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v
hmotné nouzi,
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b) je zákonným zástupcem dítěte, kterému náleží zvýšení
příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách.
Škola zajišťuje tuto zdravotní péči:







Vstupní prohlídku všech dětí, (nezbytné pro
seznámení se s dětmi).
Pravidelné podávání léků internátním dětem na
základě písemného doporučení odborného lékaře.
Doprovod dětí zdravotní sestrou na oční a zubní
preventivní prohlídky organizované školou.
Doprovod dětí zdravotní sestrou k mimořádným
zdravotním ošetřením (např. úrazy – týká se
všech dětí, akutní onemocnění – týká se
internátních dětí).
Doporučení pediatra a oftalmologa ke zrakové
stimulaci, POSP a sportovním aktivitám.

Ostatní zdravotní péči zajišťují rodiče.
Škola hradí zdravotní materiál potřebný při nemoci
a pro ošetření menších poranění, ke kterým došlo
v průběhu týdne apod. Škola nehradí žákům léky,
kapky, masti, čaje a podobné volně prodejné léky a
doplňky stravy. Odjíždí-li dítě z domova a přejete
si, aby mu zdravotní sestra něco aplikovala, léčivo
si musíte dovézt a předat vychovatelce nebo
sestře. Léky vyzvednuté pro dítě v průběhu týdne
na předpis, Vám sestra předá a uhradíte je.
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