Základní škola a Mateřská škola Barvířská,
Liberec, příspěvková organizace
telefon
mobil

485 108 790
724 577 362

(z mobilního telefonu nelze přepojit hovor do kabinetu)

školní družina
školní jídelna
E-mail:
Internet:

778 761 347
485 135 999

info@zs-barvirska.cz
www.zs-barvirska.cz

Sledujte naše webové stránky, naleznete na nich aktuální zprávy
o dění ve škole, třídách a také další informace a fotografie.

Zvonění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7:55 – 8:40 hod.
8:50 – 9:35 hod.
9:55 – 10:40 hod.
10:50 – 11:35 hod.
11:45 – 12:30 hod.
12:40 – 13:25 hod.
13:35 – 14:20 hod.
14:30 – 15:15 hod.

Vážení rodiče, během vyučování nelze narušovat výuku, v nutných případech
vyčkejte na přestávku. Své děti do šaten nedoprovázejte.
Žáky přivádějte či posílejte do školy nejdéle do 7:50 hod., příchod později je veden
jako pozdní příchod (netýká se např. z důvodu návštěvy lékaře).

Vzdělávací program
Naši žáci se učí podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ
Barvířská. Ve svých programech zahrnuje škola výběrové třídy / skupiny se zaměřením na
výuku cizího jazyka a s rozšířenou výukou tělesné výchovy – fotbal.

Personální obsazení pro školní rok 2022/2023
Ředitel školy:
Zástupce ředitele:
Hospodářka:

Miloslav Kuželka
Martin Urban
Ivana Švihlová

Třídní učitelé:
1.A
Romana Masáková
1.B
Štěpánka Kvasničková
2.A
Martina Langpaulová
2.B
Michaela Klúčiková
3.A
Lucie Nekulová
3.B
Kateřina Čermáková
4.A
Jindřiška Tabačanová
4.B
Iva Mrákotová
5.A
Barbora Ježková
5.B
Martina Šímová
6.A
Tomáš Vávra
6.B
Iveta Loumová
7.A
Pavlína Honcová
7.B
Olga Vrabcová
8.A
Jitka Burdová
8.B
Daniela Marková
9.A
Olga Húsková
9.B
Yvetta Šulcová

info@zs-barvirska.cz
urban@zs-barvirska.cz
svihlova@zs-barvirska.cz

konzultační hodiny
pondělí 12:00-13:00
pondělí 12:00-13:00
úterý 11:45-12:45
pondělí 13:00-14:00
středa 11:45-12:40
pondělí 9:55-10:40
čtvrtek 11:00-11:35
pondělí 12:00-13:00
pátek 10:50-11:30
pondělí 10:00-10:45
úterý 7:55-8:40
úterý 8:50-9:35
úterý 8:50-9:35
úterý 9:55-10:40
pondělí 8:50-9:35
čtvrtek 10:50-11:35
pátek 9:55-10:40
pondělí 10:50-11:35

Bez třídnictví:
Markéta Benešová
čtvrtek 11:45-12:30
Tereza Dobrovolná
pondělí 9:55-10:40
Jana Gajdošová
úterý 9:55-10:40
Václava Melicharová
pondělí 13:00-14:00
Jana Pěničková
úterý 8:50-9:35
- výchovné poradenství
čtvrtek 9:55-10:40, popř. po domluvě
Hedvika Plačková
út 10:50-11:35
Radim Václav
po dohodě
Jana Voltrová
pondělí 10:00-10:30
Aneta Wollrabová
pondělí 9:55-10:40
E-mailové adresy vyučujících jsou ve tvaru: prijmeniucitele@zs-barvirska.cz
(příjmení uvádějte bez diakritiky)
Z důvodu možného suplování je vhodné předem vyučujícího informovat o Vaší návštěvě,
a to i v době konzultačních hodin.

Školní družina:
Vlasta Blahová, Michaela Javůrková, Gabriela Krňanská, Renata Mysíková – vedoucí
vychovatelka, Veronika Šimonová
Školní poradenské pracoviště: Martin Urban, koordinátor inkluze
Jana Pěničková, výchovná poradkyně
Daniela Marková, metodik primární prevence
Gabriela Buschtová, speciální pedagog
Školská rada:

předseda: Martin Urban
členové: Jana Červená, Jana Kašparová,
Monika Smolová, Tomáš Vávra,
Petra Vokasová

Přehled konání třídních schůzek
září
listopad
duben

čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek

15.09.2022
24.11.2022
20.04.2023

pátek
sobota

07.10.2022
03.12.2022

Jak zlepšujeme prostředí školy
☺ Malování učeben a chodeb.
☺ Nový školní nábytek a tabule do vybraných tříd.
☺ Broušení parket ve vybraných třídách.

Elektronická žákovská knížka
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.

Další akce
Sběr
Vánoční dílna

Další aktivity školy
- Třídy/skupiny se zaměřením na anglický jazyk a fotbal.
- Mezinárodní spolupráce s partnerskou školou v Augsburgu.
- Projekt Erasmus +, Mozaika společného vzdělávání
- Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Pedagogickou fakultou TU
v Liberci, FC Slovan Liberec, naší mateřskou školou a ostatními mateřskými školami
v okolí.

7:15 hod.
9:00-12:00 hod.

(předběžné termíny)

Prázdniny, dny volna
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023
● Školní vyučování začne ve čtvrtek 1. září 2022.
● Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2023.
● Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
v pátek 30. června 2023.
Ředitelské volno:
pondělí 24. října a úterý 25. října 2022
Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022
Vánoční prázdniny:
pátek 23. prosince 2022 – pondělí 2. ledna 2023
(vyučování začne v úterý 3. 1. 2023)
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023
Jarní prázdniny:
20. února – 26. února 2023 (týden)
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna 2023
Hlavní prázdniny:
od 1. července 2023 do 3. září 2023
Období školního vyučování ve šk. roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Naše škola používá systém elektronické žákovské knížky. K jejímu využívání postačí
přístup k internetu (počítač, notebook, tablet či chytrý telefon). Od třídní učitelky (učitele)
obdržíte přístupové informace a PIN (pokud již nemáte z loňského roku). Tyto přístupové
údaje pečlivě uschovejte. Elektronická ŽK slouží jako náhrada papírové žákovské knížky.
Pro zapsání omluvenek a informací slouží Žákovský zápisník. Nově lze psát omluvenky i
do elektronické ŽK (přes přístup pro rodiče).

Omlouvání žáků
Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného
listu v žákovském zápisníku /notýsku/ nebo el. ŽK. Při absenci žáka je nutno
neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky nejpozději
do tří kalendářních dnů a sdělit mu příčinu absence žáka. Po opětovném nástupu do
školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu učiteli. Omluvenku je potřeba
doložit nejpozději do týdne po skončení absence. Po této lhůtě je absence považována
za neomluvenou. Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto
skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka
vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o uvolnění. Upozorňujeme na pozdní
příchody žáků. Vyučování začíná v 7:55 hod., žáci musí být ve třídě nejpozději s prvním
zvoněním, tj. v 7:50 hod. Opakované pozdní příchody jsou důvodem pro udělení
výchovného opatření.

Stravování
Stravování žáků školy zajišťuje firma Gastron (www.gastron.cz). Jídelníček naleznete na
webových stránkách školy. Cena oběda je stanovena podle věku dítěte. Nutno podat
přihlášku a zakoupit čip.

