ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
Školní rok začne: pondělí 3. září
a skončí dnem: pátek 28.
června.
Září: pátek 28. září státní svátek.
Stacionář bude uzavřen.
Podzimní prázdniny: pondělí 29. – úterý 30. října.
Stacionář bude uzavřen.
Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna
2019, čtvrtek 3. ledna a pátek 4. ledna ředitelské volno.
Vyučování začne v pondělí 7. ledna 2019.
Stacionář bude po celou dobu prázdnin a ředitelského volna
uzavřen.
Pololetní prázdniny: pátek 1.
února. Stacionář bude otevřen.
Jarní prázdniny: v týdnu 4. - 8. února.
Stacionář bude otevřen.
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna.
Stacionář bude otevřen.
Pátek 19. dubna a pondělí 22. dubna státní
svátky. Stacionář bude uzavřen.
Květen: středa 1. května a středa 8. května státní svátky.
Denní stacionář bude uzavřen, týdenní stacionář bude otevřen.
Letní prázdniny: pondělí 1. července – pátek 30. srpna.
Nový školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. září.

Průvodce školním rokem
2018/2019
Vážení rodiče,
vítáme Vás a Vaše děti v novém školním roce, který přináší řadu novinek.
Přivítáme do školy nové žáky i nové kolegy.
Nově se otevírá třída F, kterou povede třídní učitelka Mgr. Lucie Horelicová,
která byla v minulém školním roce asistentkou ve třídě C u Mgr. Pavla
Prázdného. Jako asistentka k ní přechází Ludmila Ziffreinová, která byla mnoho
let asistentkou ve třídě D. Do třídy C k Mgr. Pavlovi Prázdnému přechází
asistentka ze třídy E Kristýna Melčová. Do třídy E přicházejí nové posily. Zde
přivítáme asistentku Dianu Jíšovou a asistenta Tomáše Bártů. Velice rádi tak
rozšiřujeme pedagogický tým o dalšího muže. Třídní učitelka Mgr. Zuzana
Prokopová odchází na rok na zkušenou, ale i nadále s námi bude v kontaktu
se svými zkušenostmi s žáky třídy E. Na tuto třídu bude dále dohlížet zkušená
učitelka Mgr. Barbora Dubská. Do třídy D se k učitelce Mgr. Miloslavě
Prokopcové z rodičovské dovolené vrací asistentka Bc. Hana Štěpková, která
před odchodem na mateřskou dovolenou působila ve třídě A. V mateřské škole
a ve třídách A a B k žádným personálním změnám nedošlo.
V tomto školním roce dokončíme na budově školy místnost pro Snoezelen
terapii, která rozšíří nabídku zážitků a stimulací pro všechny žáky ve škole.
Čekají nás opět tradiční akce a výlety a jistě i mnoho dalších nečekaných
zážitků, o které se s Vámi budeme snažit co nejvíce podělit.
V tomto informačním letáčku najdete rozdělení žáků do tříd, e-mailové adresy
a telefonní kontakty na pedagogy. Dále zde jsou informace o tom, jak bude mít
Centrum BAZALKA v tomto školním roce otevřeno.
Těším se na příjemnou spolupráci a přeji krásné dny.
Mgr. Milan Abrman
ředitel školy

KONTAKTY
ředitel

602 600 242
milan.abrman@centrumbazalka.cz
skola@centrumbazalka.cz

Mgr. Milan Abrman

zástupkyně
ředitele

734 579 870
barbora.dubska@centrumbazalka.cz

Mgr. Barbora Dubská

třída A

734 579 872
andrea.sitarova@centrumbazalka.cz
734 579 870
barbora.dubska@centrumbazalka.cz
734 579 871
pavel.prazdny@centrumbazalka.cz
734 235 247
miloslava.prokopcova@centrumbazalka.cz
739 011 155
tomas.bartu@centrumbazalka.cz
734 235 244
lucie.horelicova@centrumbazalka.cz
734 235 243
nikola.posmurova@centrumbazalka.cz

Mgr. Andrea Sitařová

třída B
třída C
třída D
třída E
třída F
třída MŠ

Mgr. Barbora Dubská
Mgr. Pavel Prázdný
Mgr. Miloslava Prokopcová
Bc. Tomáš Bártů
Mgr. Lucie Horelicová
Bc. Nikola Pošmurová

SCHŮZKY S RODIČI
Plánované dvě schůzky multidisciplinárního týmu Centra BAZALKA si s Vámi
domluví třídní učitelé v průběhu října a dubna.

OMLOUVÁNÍ ABSENCE
I v letošním roce můžete využít „paušální“ omluvenky na dny, ve kterých
pravidelně nebude Vaše dítě školu navštěvovat. Veškerou další absenci je
třeba bezprostředně omlouvat do omluvného listu.

