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Základní škola Lupáčova, Praha 3, Lupáčova 1/1200
Vážení zákonní zástupci žáků, zaměstnanci školy, milí žáci a žákyně,
vítáme Vás ve školním roce 2020/2021, na počátku společné desetiměsíční práce při vyučování, projektech a dalších plánovaných školních aktivitách. Věříme, že se z prázdnin a dovolených vracíte do školy odpočinutí a plní sil.
Průvodce obsahuje základní informace o provozu školy, organizaci školního roku, dále termíny akcí a také kontakty na zaměstnance.
Přílohu tvoří leták, který představuje malé ohlédnutí za uplynulým rokem.
Vzhledem k nestandardnímu průběhu 2. pololetí roku 2019/2020 je třeba se nejprve zaměřit na upevnění a opakování učiva prezentovaného žákům v období distanční výuky a následně navázat učivem novým. Již od prvního ročníku povedeme žáky k samostatnosti, odpovědnosti
za vlastní vzdělávání a výsledky, zaměříme se na posilování morálně volních vlastností, tolik potřebných pro úspěšné studium a budoucí povolání. S tím souvisí i kontinuální rozvoj informační, matematické i čtenářské gramotnosti a žákovských kompetencí k učení. Naším záměrem je
do vzdělávání operativně zařazovat též aktivity podporující gramotnost finanční. Polytechnickou výchovu prohloubíme v nadcházejícím
školním roce na 2. stupni pravidelnými návštěvami polytechnických hnízd zřízených v některých středních odborných školách.
Protože jsme základní školou s rozšířenou výukou cizích jazyků, studují žáci od 6. ročníku povinně volitelný druhý cizí jazyk, který přibírají k angličtině vyučované již od 1. ročníku. Na studium druhého cizího jazyka se mohou žáci 5. ročníku připravovat v nepovinných kurzech.
Kromě posílené hodinové dotace pro jazykovou výuku využíváme pedagogickou činnost rodilých mluvčí angličtiny a španělštiny. Dále plánujeme ve vyučování na obou stupních účelně využívat informační technologie, včetně vnesených mobilních zařízení. K podpoře tohoto záměru
slouží i specializované vyučovací předměty.
V souvislosti se společným vzděláváním podporujeme individuální přístup, diferenciaci výuky podle schopností žáků, vedle kriteriálního
hodnocení užíváme i prvky hodnocení formativního a sebehodnocení žáků. Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami postupujeme podle doporučení pedagogicko-psychologické poradny, případně školního dětského psychologa a speciální pedagožky.
Důležitou součástí činnosti školy jsou mezinárodní i tuzemské projekty. Některé byly vzhledem k mimořádným epidemiologickým opatřením v uplynulém školním roce pozastaveny či přesunuty, a proto bychom je nyní rádi dokončili. Druhým rokem pokračuje dotační projekt
MŠMT a Evropské unie Šablony pro školy II, který finančně podporuje žáky nadané, ohrožené školním neúspěchem, či pedagogy v jejich dalším
vzdělávání a odborném rozvoji, jeho prostřednictvím též získáváme finanční prostředky na činnost školního psychologa a speciálního pedagoga. Pro nadcházející školní rok bude ze Šablon opět hrazena činnost žákovských klubů a některé zájmové aktivity školní družiny. Novým
tématem Světové památky UNESCO pokračujeme v projektu MČ Praha 3 So far – So Near, při němž aktivně spolupracujeme s rodinami žáků
s odlišným mateřským jazykem, tradičně připravujeme i workshopy k Evropskému dni jazyků. Předpokládáme dokončení mezinárodního
projektu Erasmus+ s partnerskou školou z italského Cavalese. Naše škola patří již několik let do sítě škol přidružených k UNESCO, pravidelně
plníme závazky, které z tohoto členství plynou. Za příznivých podmínek uskutečníme zájezd do německy mluvících zemí, původně plánovaný
na jaro uplynulého školního roku. Na 1. stupni bude pokračovat dlouhodobý projekt Poznáváme Česko. Věříme, že se podaří realizovat turistický kurz 6. ročníku, lyžařský kurz pro 7. a cyklistický kurz pro 8. ročník. Ve spolupráci se školní metodičkou primární prevence proběhnou i
adaptační kurzy žáků šestých tříd. V oblasti primární prevence sociálně patologických jevů spolupracujeme s organizací Život bez závislostí, s
odborně zaměřenými studentskými spolky středních a vysokých škol a s Oddělením prevence Policie ČR. K sociometrické diagnostice tříd
budeme i dále využívat soubor metodických nástrojů Socioklima. I ve školním roce 2020/2021 si mohou žáci vybrat z mnoha zájmových
útvarů tělovýchovných, esteticko-uměleckých, jazykových a informatických. V činnosti bude pokračovat Klub nadaných žáků spolupracující se
společností MENSA ČR, Polytechnický klub v součinnosti s Katedrou informačních technologií PedF UK, Šachový klub a další. Pro žáky nadané
na studium angličtiny uspořádáme přípravné kurzy ke složení mezinárodních zkoušek při British Council a následně jim složení zkoušek
zprostředkujeme. Žáci 9. ročníku mohou navštěvovat přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy.
Průběžně modernizujeme interiér školní budovy, během letních prázdnin projde rekonstrukcí několik učeben, další učebny a kabinety
vybavíme novým nábytkem, počítači, tabulemi a dataprojektory.
Vážení zákonní zástupci žáků, žáci a žákyně, od začátku školního roku pravidelně sledujte informační zdroje školy – portal.skolaonline.cz, kde naleznete informace o rozvrhu, prospěchu a chování, ale také zprávy od jednotlivých vyučujících, a webové
stránky www.lupacovka.cz, na nichž průběžně zveřejňujeme důležité dokumenty či aktuální sdělení.
Pro úspěšný průběh nadcházejícího školního roku je kromě efektivní spolupráce se zřizovatelem nezbytná podpora rodičovské veřejnosti
a také její důvěra v odbornost vedení školy a pedagogického sboru. Vaše důvěra nás motivuje k další práci a my za ni děkujeme.

ředitel školy:

Mgr. Jiří Kopecký
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vedoucí školní družiny

Zuzana Klonová

vedoucí školní kuchyně

Miloslava Holá

klonova@lupacovka.cz
hola@lupacovka.cz
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Rodiče mají komplexní přehled o klasifikači, dočhážče a všečh náležitostečh výuky přostředničtvím elektřoničké žákovské knížky.
Minimální preventivní program se realizuje již od 3. ročníku. Přesto
i v této oblasti je doporučena spolupráce s výchovným poradcem, školním psychologem, školním metodikem prevence. Ve školním vzdělávacím programu
„Lupáčovka“ je Výchova ke zdraví součástí předmětu biologie. Ve školním roce
2020/2021 je posíleno monitorování žáků s poruchami učení školní speciální
pedagožkou tak, aby bylo možno významně lépe diferencovat učivo pro skupiny
žáků. K tomu slouží komplexní sociometrie tříd v rámci projektu SOCIOKLIMA.

Téma školního roku:
„finanční gramotnost“
CIZÍ JAZYKY
Od 1. do 9. ročníku se realizuje ŠVP „Lupáčovka“, který je definován
základními dokumenty školy, je zpřístupněn na www.lupacovka.cz.
Jeho základem je Profil žáka školy jako sada klíčových kompetencí.
Součástí jsou obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku.
První cizí jazyk se vyucuje jiz od prvního rocníku, kde je mozne rozsírit
vyuku o dalsí nepovinne zajmove aktivity v cizím jazyce. Vyuka je zajistena
vzdy aprobovanym ceskym ucitelem a rodilym mluvcím. Na prípravne zajmove
utvary se vztahují podmínky zajmove cinnosti skoly (viz dale). Od 4. rocníku je
vyuka cizího jazyka posílena o hodinu konverzace, zaci tedy mají čtyři hodiny
týdně. Druhý jazyk se vyučuje od 6. ročníku s přípravným kurzem v 5.
rocníku. Ve skole pusobí rodilí mluvcí pro anglicky a spanelsky jazyk. Podpora
jazyku je resena i v jinych predmetech (vyukove objekty, CLIL) vcetne zahranicních vymen. V letosním roce se realizuje nasazení rodilych mluvcích v prvním a
druhem rocníku po pul roce vzdy rodily mluvcí/ cesky ucitel a ve vyssích rocnících konverzace v cizím jazyce s rodilym mluvcím. Škola zajisťuje moznosti
slození detske zkousky v anglickem jazyce Cambridge English (1. i 2. stupen).
Pro mimoradne nadane zaky bude na 1. i 2. stupni realizovan prípravny kurz k
temto zkouskam. Pro zlepsení jazykovych kompetencí se pripravuje vyjezd do
nemecky mluvících zemí; v ramci projektu Erasmus+ se uskutecní druha navsteva studentu z partnerske skoly v Italii.
V 5. rocníku probíha prípravny kurz druheho jazyka v ramci programu
zajmovych cinností. V 6. rocníku mají zaci moznost studovat druhy jazyk v rozsahu ctyr hodin tydne. V souvislosti s vyznamnym rozsírením poctu hodin
u zaku je nutno respektovat fakt, ze cast vyuky muze byt realizovana i v odpoledníčh bločíčh.
Na druhém stupni jsou přednostně vytvářeny studijní skupiny podle úrovně
žákovských kompetencí v cizím jazyce, záleží však i na provozních možnostech
školy. Žáci na počátku školního roku v rámci jednoho ročníku jsou do skupin zařazeni podle srovnávacího testu, který probíhá na konci předcházejícího školního
roku. V případě možnosti bude využito rodilého mluvčího pro posílení konverzačních dovedností žáků.
Jazykova vyuka je pokryta ceskymi aprobovanymi uciteli a lektory. Odpolední konverzace (dobrovolne) jsou hrazeny rodici v ramci zajmove cinnosti
(viz podmínky zajmove cinnosti). Umoznují procvicovaní jazykovych dovedností zaku. Študium v zajmove cinnosti je dano jejími podmínkami. Program bude
k dispozici pred jejich zahajením. U hlavních predmetu (cizí jazyk, matematika,
cesky jazyk) se realizují srovnavací testy v jednotlivych pololetích a nektere
hodiny se pulí na prakticka cvicení. Šrovnavací testy budou dostupne rodicum
jako kontrolní prostredek. Budou zaroven slouzit jako indikator urovne hodnocení ze strany ucitelu. U zakladních predmetu se srovnavací testy vyuzívají jiz
od 3. rocníku. Skola systematičky využíva meření vystupu žnalostí a kompetenčí
exteřními subjekty přo dosažení objektivity hodnočení (SCIO, CZV, ČŠI,
Úrazy, vedení tříd 1. stupně, zápis do
školy, přestupy žáků mezi školami

CERMAT).

Mgr. Iva Hauftová

Vedení tříd 2. stupně, organizační
záležitosti, suplování, přestupy žáků mezi Mgr. Kamila Kubrová
školami

Ve trídach s limitním poctem 24 zaku pro delení trídy prihledne vedení
skoly ke skutecnemu poctu zaku ve tríde (nemocnost, zaci s jinou formou skolní
dochazky apod.).
V ramci ŠVP „Lupacovka“ jsou zavedeny predmety: Typogřafie a upřava
textu (psaní všemi deseti), Aplikované vědy, ICT aplikače v přačovním
přočesu a Počítačová gřafika a média. Obsah ŠVP „Lupacovka“ je zverejnen
jako samostatna soucast weboveho portalu skoly. O efektivite techto predmetu
svedcí napríklad i vysledky soutezí.
Telesna vychova se ucí 2 hodiny tydne ve skupinovych blocích. Lze vyuzít
i plaveckeho bazenu v okolí skoly. Vyuka plavaní se realizuje v plaveckem zarízení ŠARAP, doprava autobusem od skoly je hrazena z rozvojoveho programu
MŠMT. Pro zaky 6. rocníku je realizovan turisticky kurz, pro zaky 7. rocníku
lyzarsky vycvik, pro zaky 8. rocníku cyklisticky vycvik.
Pro zaky 6. rocníku jsou organizovany teambuildingove aktivity pro stmelení kolektivu pri prechodu na druhy stupen, a to ve spolupraci trídních ucitelu,
vychovne poradkyne a skolního psychologa. Žaci 9. rocníku prochazejí zaverecnou obhajobou sve prace, ktera ma prokazat naplnení profilu absolventa v celem rozsahu. Podrobnosti budou zverejneny na webu.
Esteticka vychova se realizuje prostrednictvím pridruzenych vzdelavacích
oblastí. Na 1. stupni jsou beznou soucastí vyuky tematicke hudební programy a
projekty. Financní gramotnost je soucastí prípravy v predmetech Aplikovane
vedy, Švet prace a predmetu souvisejících; v letosním skolním roce i v ramci
projektu.
Pro rozsírení zajmovych aktivit zaku a take pro zlepsení mozností vyuky
predmetu s prevahou estetickych prvku byl vybudovan vytvarny atelier.
Velky duraz je na 1. stupni kladen na dopravní vychovu. Ve 3. – 5. rocníku
zaci navstevují dopravní hriste (6× za skolní rok). Kurz je zakoncen testem
a jízdou zrucnosti. Plan mobility se realizuje i v tomto skolním roce.
Od 3. rocníku se beznou soucastí vyuky stava projektove vyucovaní.
V letosním roce budou pripraveny tematicke projekty na podporu vyuky jazyku
pro zaky ruznych vekovych skupin ve vazbe na nasi mestskou cast. Šoucastí
ucebních planu 3. a 4. rocníku jsou vlastivedne vychazky Prahou.
Šoucastí skolního programu jsou poznavací vyjezdy zaku do evropskych
zemí. V sade programu pro nadane deti se realizují projekty tak, aby byly ve
vetsí míre rozvinuty talent a mimoradne nadaní techto zaku.
Provoz skolní druziny bude daleko více zameren na vlastní zajmovou cinnost zaku, nez tomu bylo v minulych letech. Proto byly vybudovany dílny pro
tyto aktivity a zmeneny provozní podmínky skolní druziny . K dispozici jsou
relaxacní místnost, vytvarny atelier, zakovska knihovna i pocítacove ucebny.

Předseda školské rady
Zástupce rodičů
Zástupci školy

Poradenství 1. stupeň, diagnostika žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami,
nadaní žáci

PaedDr. Jaroslava Kudynová

Mgr. Kamila Kubrová

Metodik prevence, pracovník odpovědný
za preventivní programy

Mgr. Hana Procházková

Přihlášky do družiny, zápisní lístky do
družiny, provoz školní družiny

Zuzana Klonová

Přihlášky ke stravování, stravné, provoz
školní jídelny

Miloslava Holá

Světlana Novotná
Mgr. Magdaléna Fiedlerová
Mgr. Jaroslava Kalbáčová

Mgr. Michal Vronský
Zástupci zřizovatele

Poradenství 2. stupeň, přihlášky žáků na
střední školy, karierní poradenství

Jan Bém

mail:

Doc. MUDr. Jan Trnka, PhD.
M.Phil., M.Sc.
lupacovkaunie@lupacovka.cz

Přvní sčhůžka Školské řady dne
8. 9. 2020.

Weby školy:
www.lupacovka.cz - hlavní skolní portal
portal.skolaonline.cz - skolní informacní system

sfsn.lupacovka.cz - web pro projekt MC pro integraci cizincu

Zájmová činnost
2020/2021

žáků

ve

školním

1 hodina tydne, celkem 30 hodin ve skolním roce;
2 hodiny tydne, celkem 60 hodin ve skolním roce.

roce

Žajmova cinnost skoly se rídí skolskym zakonem c. 561/2004 Šb. a
predpisy souvisejícími, zejmena vyhlaskou O zajmovem vzdelavaní
c. 74/2005 Šb. v platnem znení.
Prinasíme prehled obecnych zasad pro zajmove utvary a seminare
poradane na ŽŠ Lupacova v zajmove cinnosti. Vlastní doplnkova cinnost je vedena oddelene mimo hlavní cinnost skoly, a tedy se na tuto
zajmovou cinnost nevztahuje. Prehled utvaru vcetne termínu a jejich
obsahu prinasíme v online verzi, aby bylo mozno naplanovat ucast
zaku v jednotlivych utvarech se znacnym predstihem.

 Uplatu za jednotlive zajmove vzdelavaní stanovuje reditel na
zaklade § 123 Školskeho zakona s prihlednutím k podmínkam
stanovenym vyhlaskou o zajmovem vzdelavaní c. 74/2005
v platnem znení. Protoze tyto zajmove aktivity nejsou pokryty
z rozpoctu, uplata je stanovena rozhodnutím reditele skoly
podle skutecnych nakladu.

 Termíny jsou voleny tak, aby navazovaly na rozvrh hodin jednotlivych cílovych skupin. Vzhledem k celkovemu rozsahu nabízenych krouzku a neustalemu doplnovaní nabídky odkazujeme
na webove stranky (www.lupacovka.cz → zaci → zajmova cinnost), kde je zverejnena komplexní nabídka vcetne moznosti
elektronicke rezervace. Ostatní podrobnosti budou predany
trídním ucitelum v prubehu mesíce zarí.

 Upozornujeme, ze prehled zajmovych utvaru není uplny a bude
rozsirovan o dalsí aktivity. V nekterych prípadech nelze vyloucit zmenu termínu. V prípade zvyseneho zajmu budou pridany i
dalsí termíny, pokud to provozní podmínky skoly umozní. Prehled jednotlivych utvaru je uveden v sekci zajmova cinnost.

 Veskera zajmova cinnost zacína v tydnu od 29. 9. 2020
a koncí 31. 5. 2021. Žavazny je celkovy pocet oducenych hodin.
V mesíci cervnu 2021 jsou lektori povinni nahradit prípadne
odpadle hodiny v rozsahu, ktery odpovída stanovenym podmínkam.

 Žajmove aktivity se delí do ctyr kategorií: telovychovne aktivity, umelecko-esteticke aktivity, jazykove aktivity a ICT aktivity.

 Delka vyucovací jednotky se stanovuje na 60 min.
 Delka jednotlivych kurzu se stanovuje takto:
PŘÍZEMÍ

8. Na zaklade § 123 skolskeho zakona c. 561/2004 Šb. reditel skoly
stanovil nasledující vyse uplaty za zajmove vzdelavaní v kurzech:
tělovýchovných
esteticko-uměleckých
ICT
jazykových

při 30 hodinové výuce
při 30 hodinové výuce
při 60 hodinové výuce
při 60 hodinové výuce

1300 1300 2000 2800 -

1800 Kč
1800 Kč
3000 Kč
3800 Kč

(rodilí mluvčí)

9. Pokud jsou soucastí cinnosti zvlastní naklady (pronajem bazenu,
vitraze), uplata za zajmove vzdelavaní je stanovena individualne.
10. Lektor je povinen predlozit platci – zakonnym zastupcum tematicky plan (zverejnení na webu) na jednotlive hodiny tak, aby byla
mozna rodicovska kontrola. Po ukoncení behu lektor predklada
prehled oducenych hodin.
11. Registrace probíha prostrednictvím weboveho rozhraní
(www.lupacovka.cz). K platbe budou rodice vyzvani v okamziku,
kdy bude krouzek otevren. Že zajmoveho utvaru je mozne se odhlasit pouze v pololetí za podmínky, ze zak prokaze zavazne duvody,
proc se nemuze ucastnit.
12. Pokud by uroven zajmoveho utvaru neodpovídala predstavam
rodicu, mohou zaka odhlasit písemnou zadostí rediteli skoly.

13. V prípade neucasti ze zdravotních duvodu se vratí pomerna cast
uplaty. Podmínkou je alespon 40% oduvodnena neucast.
14. Platba se provadí na ucet skoly ve dvou pololetních splatkach.
Účet žájmovýčh činností: 6023-2000786399/0800
15. Žadame rodice, aby pri platbe uvadeli variabilní symbol.
(variabilním symbolem bude císlo objednavky - elektronicke prihlasky k zajmove cinnosti). Do informace k platbe uveďte jmeno a
príjmení dítete. Usnadníte nam i sobe prípadnou kontrolu.
16. Žajmove utvary budou otevreny pri minimalním poctu 10 zaku.
Pokud bude zaku mene a rodice presto projeví zajem, bude uplata
za takovy utvar upravena tak, aby odpovídala nejmene 10 zakum
ve skupine.
17. Škola si vyhrazuje pravo zajmovy utvar ve druhem pololetí neotevrít, pokud poklesne pocet zaku pod hranici 10 zaku. Uplata za
zajmove vzdelavaní je stanovena podle celkove casove dotace a je
uvedena u jednotlivych typu zajmovych utvaru. ŽŠ poverí sveho
pracovníka prímym dohledem nad zajmovou cinností nejen z hlediska financního, ale i organizacního. Povereny pracovník bude k
dispozici rodicum v prubehu odpoledních aktivit.
2. PATRO

114

kabinet IT

Fejtková

129

kabinet TV

Tomášková, Šerf

108

byt školníka

Ivanšíková, Průšek

103

vrátnice

107

jídelna, kancelář

Holá, Marková

127

družina

101

kabinet M-F

Fiedlerová, Plánková

knihovna

Schůtová

119

kabinet ČJ, D

Čvančarová, Šrail, Kofroňová

118

kabinet Aj

Skoupilová, Krivosheeva, Novobilský

Klonová

120

Kabinet Čj, Nj

ředitelna

Kopecký

117

kabinet B

112

zástupce ředitele II.st

Kubrová

116

zástupce ředitele I.st.

111

sborovna

Hauftová
Žežulková, Kaucká

110
131

kancelář hospodářka

121

1. PATRO

115

kabinet I. stupně

113

družina

130

družina

Jurečková
Pítrová, Vaňková, Dlouhý, Kšírová
Saturková

3. PATRO
122

kabinet I. stupně

122

kabinet I. stupně

125

kabinet jazyků

123

kabinet chemie

Staňková, Kudynová, Divišová
Haislová, Komrsová

Zamrazilová, Landa, Kodrlová

Kalbáčová, Vavřichová, Ullrichová
Kamínková, Němcová
Černevová, Černíková, Čížová
Barkai, Žůrková, Schůtová

Bovo, Vejvodová, Procházková
Divišová, Hlaváčová

Alfaro, Land, Kučera, Rašovská

Jeřábková

SUTERÉN
104

šatna - kuchyň

Vydrová, Jedličková Braunová
Saveleva

Školní stravování
Štanovení ceny obeda a postup pri placení stravneho ve skolní jídelne
ŽŠ:

 Provoz skolního stravovaní se rídí provozním radem c.j. ŽŠ
LUP 89/2018.

 Štravníci jsou podle vyhlasky c. 107/2005 Šb. v platnem znení a její
prílohy c. 2 zarazení do nasledujících skupin:
a) 7 - 10 let

1. 9. Žahajení skolního roku

Trídní schuzky 1. rocník (17:00)
8. 9. Hlavní vybor UR, zasedaní Školske
rady
Teambuildingove aktivity 6. rocník
14.9. 2.+6. roc., 15.9. 3.+7.roc., 16.9. 4.+8.
roc., 17.9. 5.+9. rocník

c) 15 a více let
Štravník je zarazen podle veku, ktereho dosahne v príslusnem skolním roce.
Cena obeda (naklady na potraviny) pro zaky se stanovuje nasledujícím zpusobem:
a) 7 - 10 let

22 Kc

b) 11 - 14 let

23 Kc

c) 15 a více
24 Kc
Vzhledem k soucasne situaci na trhu s potravinami bude pravdepodobne nezbytne navysení ceny od 1. 1. 2021.


Září 2020

Trídní schuzky ve trídach:

b) 11 - 14 let



Kalendářní plán školního roku
2020/2021

Vydej obedu 11:30 - 14:00 hod.

 Štravne se hradí na císlo uctu: 35-2000786399/0800.
 Doporucuje se, aby vsichni rodice platili stravne takto:
a) trvalym príkazem
b) pokladní slozenkou
c) hotove (ve vyjimecnych prípadech)

(vybrání rodičovského příspěvku)
15. 9. Valna hromada RU
21. – 25. 9. Cyklisticky kurz 8. rocník
14. 9. Poslední termín podaní prihlasek do
zajmovych krouzku
26.9. Evropsky den jazyku
29. 9. Žahajení cinnosti krouzku

Říjen 2020
2. 10. Poslední termín odevzdaní príspevku UR
29. 10. - 30. 10. Podzimní prazdniny
Listopad 2020
11.11. Ctvrtletní pedagogicka rada
11.11. Trídní schuzky, schuzka RU , volby
do Školske rady



Preplatky se vrací jedenkrat rocne na ucet, ze ktereho bylo stravne
hrazeno. Ž tohoto duvodu je nezbytne okamzite nahlasit prípadnou
zmenu uctu.

Prosinec 2020



Odhlasovaní obedu je mozne telefonicky na císle 777 477 984,
222 719 321, prípadne prostrednictvím elektronicke posty na adrese: hola@lupačovka.čž, prípadne v sekci e-jídelna na
www.lupacovka.cz Odhlasení je mozne do 8:00 hodin príslusneho
dne.

Leden 2021

Žasadní povinností rodice je obed odhlasit i v dobe nemoci zaka.
Pokud obed nebude odhlasen, skola ma moznost vymahat rezijní
naklady spojenych s prípravou obeda (vyplyva ze skolskeho zakona). Obed lze vydat do prinesenych nadob pouze první den neprítomnosti zaka ve skole v dobe 11:30 - 13:30 hodin a to po nahlasení
v kancelari skolní jídelny ci kuchyni. Rodice nevstupují do prostor
skolní jídelny.

27. 1. Pololetní pedagogicka rada



21. - 22. 12. reditelske volno
23. 12. - 3. 1. Vanocní prazdniny
4. 1. Žahajení vyuky
20. 1. Den otevrenych dverí
20. 1. Prvnackem uz v lednu
28. 1. Ukoncení 1. pololetí, vysvedcení
29. 1. Pololetní prazdniny
Únor 2021
14. 2. Predlození prihlasek na strední
skoly
22. 2. - 28. 2. Jarní prazdniny

Zápis do školní družiny

Březen 2021

Podmínky žápisu do školní dřužiny i přovožní řád dřužiny
jsou žveřejněny na www.lupačovka.čž

22. 3. - 26. 3. Lyzarsky kurz 7. roc.

Školská rada a Unie rodičů
RU je partnerem skoly a podílí se na cele rade aktivit vcetne
galavecera, dnu otevrenych dverí, organizace soutezí apod. Clenství v RU je pro zakonne zastupce dobrovolne, ale doporucuje se
vsem rodicum skoly.
Organizace (obcanske sdruzení) vede sve vlastní ucetnictví,
ktere podleha schvalení valne hromady a je zajisťovano vykonnym
vyborem. Tento vybor rozhoduje o financních vydajích na pomoc
skole. Navrh rozpoctu bude schvalen na valne hromade, ktera se
kona vzdy na konci zarí. Na valne hromade se predklada vyuctovaní lonskeho skolního roku. Rodice budou informovani o dalsích
aktivitach skoly vyplyvajících z profilu absolventa.
Termín valne hromady je stanoven na 15. 9. 2020. Šchuzky
vyboru RU, vedení skoly a Školske rady se konají jednou za tri mesíce, nejcasteji v druhe utery v mesíci od 18 hodin. Pro upresnení
sledujte webove stranky. Jednaní vyboru se pravidelne zucastnují
vsichni jeho clenove a po predchozí dohode s predsedou nebo místopredsedou kdokoli z rodicu. První jednaní ve skolním roce
2019/2020 je stanoveno na 8. 9. 2020. V temze termínu se sejde i
Školska rada. Volební období Školske rady je 1. 1. 2021 - 31. 12.
2023.

Duben 2021
Žapis do 1. rocníku
1. 4. Velikonocní prazdniny
21. 4. Ctvrtletní pedagogicka rada
21. 4. Trídní schuzky a schuzka RU
Květen 2021
31. 5. Vyhodnocení soutezí
31. 5. Ukoncení cinnosti krouzku
Červen 2021
1. 6. - 5. 6. Turisticky kurz 6. roc.
1. 6. Šchuzka RU
14. 6. - 18. 6.
Obhajoby zaverecnych prací 9. rocníku
16. 6. Pololetní pedagogicka rada
30. 6. Vysvedcení, zakoncení skolního roku
(konání hromadných akcí dle aktuální
situace v souvislosti s COVID-19; v době konání
voleb budou podle aktuálních provozních podmínek vyhlášeny volné dny)

