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2.

Regulamin - niektóre punkty regulaminów szkolnych
• uczniom nie wolno korzystać od godz. 7.50 do zakończenia ostatniej lekcji lub zajęć w świetlicy
szkolnej z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych (tabletów, iPadów...)
• podczas nieobecności w szkole nie przysługuje dziecku obiad za cenę z dotacją. Wyjątek stanowi
pierwszy dzień nieobecności w szkole, kiedy rodzice nie mają możliwości zgłoszenia
nieobecności. Na następne dni rodzice powinni odgłosić obiady, po powrocie dziecka do szkoły
znowu zgłosić. Jeżeli obiady nie będą odgłoszone, następuje dopłata do pełnej ceny obiadu i
odgłoszenie do końca miesiąca. Jeżeli rodzic chce zakupić obiad dla dziecka podczas jego
nieobecności w szkole, może tak uczynić za pełną cenę.
Harcerstwo

Harcerska Drużyna Wodna OPTY
Kim jesteśmy? Jesteśmy grupą młodych ludzi, którzy chcą coś zmienić, którzy nie boją się czegoś nowego nauczyć
czy spędzać popołudnia ciekawiej niż siedzeniem przy facebooku.
Co robimy? Stawiamy czoła wyzwaniom, odkrywamy w sobie nowe umiejętności i wartości, staramy się uczyć
samodzielności, ale i pracy w grupie, udzielamy się społecznie, skaczemy, biegamy, pływamy, nawiązujemy nowe
przyjaźnie i co najważniejsze, świetnie się bawimy. Spotykamy się w piątki w harcówce przy zaporze w Czeskim
Cieszynie. Oprócz tego wyruszamy na regularne wycieczki lub spływy, biwaki weekendowe oraz dwutygodniowy
letni obóz ze spływem.
Czy warto do nas dołączyć? TAK!
Drodzy rodzice, jeżeli chcecie, żeby Wasze pociechy dołączyły do naszych szeregów (a gorąco Was zachęcamy, żeby
tak właśnie się zdecydować), chętnie je zobaczymy 7 września (i każdy dalszy piątek) o godzinie 15:15 przy ośrodku
Zlatá Orlice nad zaporą w Czeskim Cieszynie. Zbiórki trwają do godz. 18:00. Więcej informacji chętnie podamy
osobiście, albo pod numerem tel. 775721436.
Gromada Zuchowa – Koniki Morskie
PIĄ – 13.45 – 15.15, klasy II, III, IV - p. Katarzyna Martynek

3. Różne
• prosimy rodziców, żeby wyrobili dzieciom paszporty – wycieczki, wyjazdy edukacyjne, spacery,
wyjścia do kina, teatru, muzeum... w Polsce
• uczniowie zagraniczni powinni podczas pobytu w szkole mieć dowód osobisty lub paszport
(ewentualnie kserokopię)
• kurs narciarski dla uczniów od klasy V do IX odbędzie się
od 7 do 12 stycznia 2019 (poniedziałek – sobota) w Istebnej
• Opłata za zgubę
- dzienniczka ucznia
50,- Kč
- podręcznika (nowego do 5 lat)
cała kwota
- podręcznika (starsze niż 5 lat)
80,- Kč
- zniszczenie podręcznika
(wg stopnia zniszczenia – wg decyzji nauczyciela)
30,- do 100,- K
• Szkoła oferuje rodzicom usługi doradztwa szkolnego w następującym zakresie:
- w sprawach wychowawczych i wyboru zawodu – mgr Halina Faja, nr tel. do gabinetu 558 764 079,
konsultacje – czwartek 8.00 – 8.45
- w sprawach prewencji zjawisk negatywnych (wagarowanie, używanie środków odurzających, szykana
itp.), mgr Sonia Janik, nr tel. do gabinetu 558 764 076, konsultacje czwartek 10.55 – 11.40
Uczniowie mają w dzienniczkach ucznia zapisany nr telefonu do sekretariatu szkoły i do gabinetu
wychowawcy klasy; w sprawach naglących rodzice powinni kontaktować się z wychowawcą klasy ew.
dyrekcją szkoły.
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4. Opłaty na początku roku szkolnego
Korzystając z doświadczeń z poprzednich lat, zwracamy się do Rodziców z prośbą o jednorazowe
pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Chodzi o opłatę za zeszyty, zeszyty ćwiczeń
i kartki do wychowania plastycznego, abonament "Jutrzenki" lub "Ogniwa", abonament Teatru Lalek Bajka,
które są niezbędne do realizacji programów nauczania.
Ceny niektórych zeszytów ćwiczeń będą podane w późniejszym terminie.
Klasa
IA
IB
II A
II B
II C
III A
III B
IV A
IV B
IV C
VA
VB
VI
VII
VIII
IX

zeszyty
53,54,99,89,101,99,98,128,131,128,132,129,141,145,147,136,-

zesz.ćw. Jutrzenka/Ogniwo
307,250,307,250,285,250,285,250,285,250,521,250,521,250,684,250,684,250,684,250,330,250,330,250,471,250,195,250,195,250,195,250,-

Bajka, SP
150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,-

Basen

270,270,270,270,270,-

razem
760,761,1054,1044,1056,1290,1289,1212,1215,1212,862,859,1012,740,592,581,-

Prosimy o przekazanie powyższej kwoty na konto (przelewem lub wprost w Fio Bank - na rynku), informacje
przekażą wychowawcy („VS variabilní symbol”):
2701493660/2010 dla klas I – V, 2801493668/2010 dla klas VI - IX
5.

Przedmioty nadobowiązkowe i kółka

Przedmioty nadobowiązkowe
Religia katolicka (45 min):
p. Danuta Suszka
PON
5. lekcja kl. I A, I B
WTO
6. lekcja kl. IV A, IV C, 7. lekcja kl. IV B
CZW
7. lekcja kl. VI A, VI B
PIĄ
0. lekcja VII A, VII B, 6. lekcja kl. V A, V B
p. Maria Wałach
WTO
6. lekcja kl. II A, II B, II C
W klasach III, VIII i IX religię katolicką poprowadzi ksiądz Grzegorz Borski, informacja o terminach
zostanie podana około 12.9.2018
Religia ewangelicka (45 min):
p. Karin Roiková
WTO po lekcjach w lokalu klasy II C (od 18.9.2018)

Język angielski (45 min.)
p. Helena Pękała
ŚRO
5. lekcja kl. I A
CZW
5. lekcja kl. I B
p. Beata Kaňa
WTO
5. lekcja kl. II C
p. Mariola Mikula
WTO
5. lekcja kl. II A
p. Ewa Troszok
ŚRO
5. lekcja kl. II B
Gry ruchowe (45 min.)
p. Irena Štirba
p. Adam Klus
PON
14.00 kl. II DZ
WTO
14.00 kl. I CH
CZW
14.00 kl. I DZ
p. Marek Grycz
WTO
14.00 kl. II CH
Chór
p. Beata Brzóska
PON 13.00, kl. III – V, 14.00, kl. VI – IX
Skowronki (45 min.)
p. Renata Dobner
CZW 13.00 – 13.45, kl. III - IV, CZW 13.50 – 14.35, kl. V – IX
Kółka (od 1 października lub wg poleceń uczącego):
p. Maria Szymanik
Dramatyczne Klucz: WTO 14.30 – 15.30 (kl. I – V)
Taniec sceniczny I gr.: ŚRO 14.30 – 15.30 (kl. I – IV)
Taniec sceniczny II gr.: CZW 14.45 – 15.45 (kl. V – VIII)
Cieszynianka: PON 14.30 – 15.45 (kl. I – III, lokal w przedszkolu na Moskiewskiej)
Teatrzyk BUM-TRACH: PIĄ 14.30 – 15.30 (absolwenci Klucza + kl. VI – IX)
p. Renata Dobner
Skowroneczki – klasa II A i II B PON 11.50 – 12.50
p. Mariola Stonawska
Kółko ceramiczne I gr. 12.00 – 12.55, II gr. 13.00 – 13.55, III gr. 14.00 – 14.55, IV gr. 15.00 – 15.55
I gr. i II gr. – klasy II – V, III gr. i IV gr. klasy VI – IX – wg umowy z uczącym
klasy I – jeżeli będą wolne miejsca, dokładne informacje i zgłoszenia będą podane później
(opłata 500,- na półrocze)
Kółko logiki i gier planszowych
p. Małgorzata Kujawa
od II półrocza
Wesoła nauka – kółko zabawnych doświadczeń (15x po 60 min.)
p. Małgorzata Kujawa
WTO 13.00 – 14.00, WTO 15.00 – 16.00, ŚRO 13.45 – 14.45
kl. I – V (opłata 1200,- na półrocze), zgłoszenia tylko online: www.veselaveda.cz,
dalsze informacje: www.wesolanauka.webnode.cz
Kółko z zestawem "MERKUR" (15x po 60 min.)
p. Małgorzata Kujawa
ŚRO 13.45 – 14.45
kl. III – VI (opłata 1440,- na półrocze), zgłoszenia tylko online: www.veselaveda.cz,
dalsze informacje: www.wesolanauka.webnode.cz

Klub Modelarstwa Rakietowego – od III klasy (rozpoczynamy w październiku)
p. Piotr Roszak
PON 14.00 – 16.00
ŚRO 14.00 – 16.00
Szkolny klub sportowy Olza (opłata 500,- Kc na rok szkolny):
p. Małgorzata Piasecka
Siatkówka: WTO 7.00 – 7.45 (DZ kl. VIII – IX) - zajęcia w sali gimnastycznej gimnazjum
Koszykówka: PIĄ 7.00 – 7.45 (CH VI – IX) - zajęcia w sali gimnastycznej gimnazjum
p. Ewa Troszok:
Piłka nożna: PON 7.00 – 7.45 - zajęcia w sali gimnastycznej gimnazjum
p. Adam Klus:
Florbal: CZW 7.00 – 7.45 (DZ kl. VI – IX) - zajęcia w naszej sali gimnastycznej
p. Marek Grycz
Piłka nożna, florbal: ŚRO 14.45 – 15.30 (CH III – V) - zajęcia w naszej sali gimnastycznej
Florbal: WTO 15.00 – 15.45 (CH VI – IX) - zajęcia w sali gimnastycznej gimnazjum
Koszykówka Slavoj Český Těšín
Wtorek 15.00 – 16.00 – klasy I - III
6.

Klub rodziców „Maskot”

Ważne imprezy organizowane w roku szkolnym 2018/2019 - organizacja imprez:
Bal szkolny – kl. IIA, II B, II C, VIII A, VIII B
1.2.2019
Festyn szkolny – kl. III A, III B, VI A, VI B
Zjazd absolwentów – kl. V A, V B, VII A, VII B
16.11.2018
Balik I stopnia – kl. IV A, IV B, IV C Wieczorek pożegnalny – kl. IX A, IX B
Fundusz socjalny klubu rodziców „Maskot” - istnieje możliwość korzystania z pomocy finansowej w
ramach funduszu (zeszyty, zeszyty ćwiczeń, Jutrzenka, Ogniwo, basen, abonamenty, kurs narciarski,
zielona szkoła...). Warunkiem jest pobieranie przez rodzinę zapomogi socjalnej („sociální příplatek”) i
aktywna praca podczas imprez szkolnych. Bliższych informacji udzielą wychowawcy klas.
W tym roku po raz siódmy będziemy organizowali Zjazd Absolwentów naszej szkoły. Prosimy
rodziców o rozreklamowanie tej imprezy wśród znajomych, dziadków, kolegów. Chcemy żeby
informacja dotarła do jak najszerszej grupy naszych absolwentów.
ZJAZD ABSOLWENTÓW CZESKOCIESZYŃSKIEJ PODSTAWÓWKI
Serdecznie zapraszamy absolwentów – rok ukończenia szkoły 1958 i starsi,1963, 1968, 1973, 1978, 1983,
1988, 1993, 1998, 2003, 2008, 2013,
(spisy wg listów katalogowych pojawią się na stronach www.zsptesin.cz pod koniec września)

w piątek 16 listopada 2018
o godz. 17.00 do szkoły – na oficjalne spotkanie towarzyskie w klasach (rozmowy, wspomnienia, spotkania
z nauczycielami, wychowawcami, aktualizacja spisu absolwentów, robienie wspólnego zdjęcia – 40,- Kc)
o godz. 19.00 do ośrodka KaSS Strzelnica – na nieoficjalne spotkanie towarzyskie (bal dla absolwentów –
wspomnienia i zabawa przy kieliszku i muzyce) do godz. 1.00 – bogaty bufet zapewniony
Prosimy zgłosić swój udział w spotkaniu do 9 listopada 2018:
przez portal www.zsptesin.cz, telefonicznie 558 764 061, mailem skola@zsptesin.cz
lub pisemnie ZŠ s pol.jaz.vyuč., Havlíčkova 13, 737 01 Český Těšín
wpisać imię, nazwisko, nazwisko panieńskie i rok ukończenia podstawówki

