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Škola:             Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s.
Adresa:           1. stupeň Veliš 40, 507 21 Veliš (sídlo školy)
                       2. stupěň Robousy 41, 506 01 Jičín
Internetové stránky: www.zsbp.cz

ZÁKLADNÍ ÚDAJE A TELEFONNÍ ČÍSLA

Řídící učitelka: Mgr. Hana Kubová, tel. 728 969 568, email reditel@zsbp.cz
Tel. číslo do sborovny ve Veliši 493 773 611 Tel. číslo do sborovny v Robousích 602 471 555
Tel. číslo do ŠD ve Veliši 724 880 987
Kontakty na všechny vyučující jsou uvedeny v systému EduPage
(dále jen EP) na adrese: https://bodlakapampeliska.edupage.org 

Doporučujeme komunikovat výhradně prostřednictvím tohoto systému. Zde jsou uvedeny i 
aktuální ROZVRHY hodin, plánované akce, třídní knihy, žákovské knížky, důkazy o učení atp.

IČO školy: 25 994 581
IZO: 650 059 794
číslo účtu školy: 185 078 487/0300 ČSOB a.s.

placení školného, školních výletů, škol v přírodě, lyžařského výcviku atp.

Školní jídelna při MŠ Veliš 603 907 680 (přihlašování a odhlašování obědů)
Školní jídelna Robousy  731 514 261 (přihlašování a odhlašování obědů)
Aktuální informace o stravování našich žáků najdete na webových stránkách školy.

číslo účtu OS Na zelené louce: 241 697 072/0300 ČSOB, a.s.
     placení zájmových kroužků

Správní rada Školská rada

Kristýna Bečanová – předsedkyně Ing. Vladimíra Stránská – předsedkyně ŠR, jmenována
ředitelem školy po projednání se zakladateli o.p.s.

Naďa Bíšková – členka
MUDr.  Magdalena  Hallová  –  člen  ŠR  zvolený
zákonnými zástupci žáků

Jiří Sedláček – člen
Mgr. Lucie Stillerová – člen ŠR zvolený pedagogickými
pracovníky ZŠBP, o.p.s.

ZÁKLADNÍ TERMÍNY ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Zahájení školního roku 1. 9. 2022
Podzimní prázdniny 26. - 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
Pololetní vysvědčení 31. 1. 2023
Pololetní prázdniny 3. 2. 2023
Jarní prázdniny 27. 2. - 5. 3. 2023
Velikonoční prázdniny 6. 4. 2023
Ukončení školního roku 30. 6. 2023
Hlavní prázdniny 1. 7. – 3. 9. 2023
Školní rok 2023/2024 začne 4. 9. 2023

https://bodlakapampeliska.edupage.org/


ŠKOLNÍ KONTAKTNÍ SEZNAM

    Mgr. Hana Kubová (6. ročník)
    řídící učitelka

mobil 728 969 568
email reditel@zsbp.cz

Veliš
Kdo, kam, komu? Poznámka Tel. číslo

Mgr. Kateřina Kozáková (3. ročník) do třídy 493 773 613
Pampeliška (2. ročník) do třídy 493 773 617
Nikola Honzáková (4. ročník) do třídy 493 773 615
Jolana Sýkorová (5. ročník)
zástupkyně řídící učitelky pro 1. stupeň

do třídy 493 773 618

Mgr. Vlasta Bočková (1. ročník) do třídy 493 773 616
Bc. Tereza Pažoutová do sborovny 493 773 612
Sborovna pevná linka 493 773 612

Andrea Slepičková (Školní družina)
herna ŠD 493 773 613
mobil do ŠD 724 880 987

Mgr. et Mgr. Veronika Králová
speciální pedagožka

Kontaktujte přes 
EduPage

Jaroslava Řezníčková (úklid) pevná linka 493 773 612

Školní kuchyně (patří pod MŠ Veliš)
mobil (odhlašování 
obědů)

603 907 680

Robousy

Kdo, kam, komu? Poznámka Tel. číslo

Hana Papoušková

Školní mobil Robousy 602 471 555

Jitka Odvárková (9. ročník)

Mgr. Marcela Chalupová (8. ročník)
zástupkyně řídící učitelky pro 2. stupeň

Mgr. Dominika Nováková (7. ročník)

Jan Halla

Mgr. Lucie Stillerová

Mgr. et Mgr. Kateřina Eichlerová

Petr Huf

MgA. Radka Mizerová

Mgr. Tereza Hofmanová

Josef Horváth

Scott Lee Hansen

Markéta Poláčková (Školní jídelna, úklid) (odhlašování obědů) 731 514 261

DŮLEŽITÉ ŠKOLNÍ DOKUMENTY

a. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Porozumění (ke stažení na  www.zsbp.cz) –
obsahuje Vzdělávací koncepci a Učební plán

b. Smlouva o poskytování základního vzdělávání (třeba podepsat před nástupem do školy)
c. Školní řád (součástí smlouvy o poskytování zákl. vzdělávání) – aktuální znění na www.zsbp.cz
d. Klasifikační řád (součástí Školního řádu)

http://www.zsbp.cz/
http://www.zsbp.cz/


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO DNE

1) Školní družina (ŠD) a Školní klub (ŠK)
 ŠD ve Veliši je otevřena od 7:00 do 8:10 hodin a od 11:50 do 16:00.
 ŠK v Jičíně - Robousích je otevřen od 7:10 do 8:10 hodin a od 11:50 do odchodu posledního

žáka.
 V případě záměru realizovat odchod ze ŠD nebo ŠK po 16:00 hodině, je nutné předem takový

požadavek vznést u vedení školy (728969568). Stejně tak, pokud by bylo třeba mimořádně
zajistit provoz ŠD nebo ŠK dříve, než ve výše stanovený čas, obraťte se s tímto požadavkem
na vedení školy.

 Žáci jsou ze školní družiny (školního klubu) propuštěni v doprovodu rodičů či jejich zákonných
zástupců nebo samostatně v určenou hodinu na základě podepsaných zápisních lístků. Změny
v odchodech  musí  být  písemně  potvrzeny  rodiči  (zákonnými  zástupci)  –  změnu  je  nutné
nahlásit prostřednictvím EduPage (do 10 hodin).

2) Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatně.
3) V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním se žáci zdržují v prostorách k tomu vymezených

– školní družině, školním klubu.
4) Všichni  žáci  tráví  polední  přestávky  ve  ŠD  nebo  ŠK,  proto  prosíme  o  vyplnění  Přihlašování  v

EduPage všechny rodiče.
5) Do ŠD a ŠK se děti (prostřednictvím svých zákonných zástupců) přihlašují přes systém EduPage.
6) Vyučování začíná v 8:10 hodin.
7) Žáci přicházejí do školy tak, aby nejpozději 10 minut před zahájením výuky byli ve třídě a mohli se

včas připravit na vyučování. Případný pozdní příchod vysvětlí, v případě požadavku třídního učitele ho
rodiče písemně omluví (přes systém EduPage – dále „EP“).

ABSENCE ŽÁKŮ VE ŠKOLE

 O plánované nepřítomnosti žáka ve vyučování  (např.  neodkladná odborná vyšetření,  vážné
rodinné  důvody)  jsou  zákonní  zástupci  žáka  povinni  informovat  třídního  učitele  předem.
Neplánovanou nepřítomnost ve vyučování  jsou zákonní  zástupci  žáka povinni  nahlásit  v co
nejkratší  možné  době, nejdéle  do  24  hodin písemně,  elektronicky  nebo  telefonicky.  Před
návratem žáka do školy rodič zapíše omluvenku do elektronické žákovské knížky E  duPage  
(EP).

 Škola  může  uvolnit  žáka  z vyučování  z jiných  než  zdravotních  důvodů  jen  na  písemnou
(elektronickou - EP) žádost rodičů, která musí být doručena před plánovanou absencí. 

o Na 1 vyučovací hodinu uvolňuje příslušný vyučující, 
o na 1 den třídní učitel, 
o na delší dobu pak ředitel školy. (uvedeno ve Školním řádu)

https://bodlakapampeliska.edupage.org/
https://bodlakapampeliska.edupage.org/


ORGANIZACE 1. ŠKOLNÍHO TÝDNE

Čtvrtek 1. 9. 2022
zahájení 9:05 na školní zahradě ve Veliši – ukončení cca 10.00 (1. - 9. ročník)

Pátek 2. 9. 2022
1. ročník 2 vyučovací hodiny (8:10 – 9:50) Veliš
2. – 5. ročník výuka podle rozvrhu 
6. – 9. ročník pěší výlet, sraz v 8:00 na autobusovém nádraží v Jičíně, konec výuky v Robousích ve 
12:00, obědy zajištěny

Adaptační kurz 2. stupně
Odjezd v neděli 4. 9. 2022 ve 14:00 z vlakového nádraží v Jičíně.
Návrat ve středu 7. 9. 2022 ve 13:30 opět na nádraží.
Ubytování v autokempu Příhrazy.

1. 9. 2022 je v provozu školní družina i školní klub ve Veliši od 8:00 do 12:00, od 2. 9. 2022 se vaří 
obědy.

Úvodní třídní schůzky:
1. ročník: 1.9.2022, 10:00, Veliš a  4. 10. 2022 (čas bude upřesněn)
2. ročník: 6.9.2022, 15:00 Veliš
3. ročník: 6.9.2022, 15:30 Veliš
4. ročník: 6.9.2022, 16:00 Veliš
5. ročník: 6.9.2022, 16:30 Veliš
6. ročník: 12.9.2022, 16:00 Robousy

Konzultační týdny pro žáky druhého stupně (ve formátu žák - učitel): 
1. čtvrtletí: 31. 10.  - 4.11.2022
2. čtvrtletí: 16. - 20.1.2023
3. čtvrtletí: 11. - 14.4.2023
4. čtvrtletí: 12. - 16.6.2023

Více informací v systému EduPage (EP): https://bodlakapampeliska.edupage.org/ 

VÝCHOVNÝ PORADCE A METODIK PREVENCE

Paní učitelka Chalupová
Kontaktuje přes EduPage.
Informace na webových stránkách školy www.zsbp.cz / Výchovný poradce

ŠKOLNÍ PARLAMENT

Školní parlament Základní školy Bodláka a Pampelišky, o.p.s. má 2 komory:

- Komora pro 1. stupeň – garant: paní uč. Sýkorová

- Komora pro 2. stupeň – garant: paní uč. Chalupová
Podrobnější informace včetně zápisů z jednání obou komor jsou na webových stránkách školy: 
www.zsbp.cz / Parlament

https://bodlakapampeliska.edupage.org/
http://www.zsbp.cz/
http://www.zsbp.cz/


VIDEOHOVORY S VEDENÍM ŠKOLY

Pravidelná videosetkání s vedením školy se konají každou třetí středu v měsíci od 20:00 hod – odkaz na
připojení najdete v EduPage. 

V letošním roce bychom společná setkání chtěli věnovat některému z těchto témat podle Vašeho 
zájmu:

- pedagogické metody a směry v naší škole
o Hejného matematika
o Genetická metoda výuky čtení a psaní
o Čtením a psaním ke kritickému myšlení
o Dílny čtení
o Formativní hodnocení
o Zahraniční projekty
o Bezpečné chování na internetu
o atd.

Srdečně zveme každého, kdo se o daných i jiných tématech chce bavit a těšíme se na vaše 
názory!

ČERSTVÉ A AKTUÁLNÍ INFORMACE

Chcete-li  být  stále  „při  věci“,  pravidelně  sledujte  své  zprávy  v systému  EduPage  (EP)  nebo  se
přihlaste k odebírání aktualit z webových stránek školy (www.zsbp.cz). Pro přihlášení stačí zaslat email
na adresu reditel@zsbp.cz. 

PLÁNOVANÁ JEDNÁNÍ
PEDAGOGICKÉ RADY

PRAVIDELNÉ KONZULTACE S RODIČI A
ŽÁKY „TRIÁDY“

 30.8.2022 Robousy 19. 10. 2021  Mimořádná třídní schůzka 8. a 9. 
ročníku s vých. poradcem – volba povolání (od 18:00 
Robousy)

 10.10.2022 Robousy (projednání VZ)

 15.11.2022 Veliš
 19.1.2023 Robousy SCHŮZKY VE FORMĚ TRIÁD

 18.4.2023 Veliš Triády (žák, učitel, rodiče – pokud možno oba):

 20.6.2023 Robousy 1. stupeň – sudé úterky 1x za 14 dní (od 4.10.2022)
2. stupeň – konzultace vypisují jednotliví učitelé dle 
svých časových možností 1x za 14 dní
Pro informace o studiu svého dítěte se přihlašujte k třídní
učitelce. V případě, že potřebujete hovořit s konkrétním 
pedagogem, zapište se k němu. 

Mimo uvedené  termíny  je  možné  si  kdykoliv  sjednat schůzku  s kterýmkoliv  pedagogem,  navštívit
školu, účastnit se vyučování, pomoci při organizaci mimoškolních aktivit, nabídnout své zkušenosti.

HARMONOGRAM ŠKOLNÍCH AKCÍ

Snažili jsme se velmi zodpovědně naplánovat aktivity, které pro naše žáky a jejich rodiče pro školní
rok 2022/2023 připravujeme. Všechny termíny včetně podrobných informací budou včas zveřejněny
v EduPage. 
Rozhodnete-li se jakoukoliv část z našeho programu podpořit – finančně, organizačně, svou účastí
nebo návrhem na doplnění, obraťte se na garanta akce – UVÍTÁME TO!

mailto:reditel@zsbp.cz
http://www.zsbp.cz/


DÁLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PLÁNUJEME TYTO AKCE

 Mezinárodní projekt Playing For Chance – PFCh – v rámci programu Erasmus+
 pro  žáky  1.  i  2.  stupně  –  hudební  projekt  partnerských  škol  (Portugalsko,  Řecko,

Španělsko, Polsko a Česká republika)
 garanti: paní uč. Sýkorová

 Projekt Šablony OP JAK
 Projekt Dlouhodobé primární prevence financovaný z dotace KHK

 Projekt IROP

 Projekt Ovoce do škol

 Projekt Mléko do škol

 Zprostředkování nabídek Klubu mladých čtenářů
 garant: paní uč. Kozáková

Více  informací  o  jednotlivých  projektech  získáte  u  garantů  každého  projektu  nebo  na
webových stránkách školy – www.zsbp.cz. 

http://www.zsbp.cz/


ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ABSOLVENTŮ

 Pro žáky 8.  ročníku budou jednotlivými pedagogy 1.  i  2.  stupně vypsána do  15. října
témata pro Závěrečné práce.

 Žáci  si  jedno  z nabízených  témat  zvolí  a  s konkrétním  pedagogem  domluví  formu  a
rozsah jeho zpracování.

 Jedná se o dvouletou práci na projektu, rozdělenou do dvou částí:
o 8. ročník – obsahová příprava Závěrečné práce
o 9. ročník – formální zpracování Závěrečné práce, její prezentace a obhajoba

 Pedagog, který dané téma vypsal, se stane vedoucím dané práce a bude žákovi po dobu
2 školních let poskytovat adekvátní metodickou a odbornou pomoc.

 Do  15.  ledna  jmenuje  řídící  učitelka  oponenty  pro  jednotlivé  práce  a  jejich  seznam
zveřejní               na webových stránkách školy.

 Závěrečnou práci ve formátu PDF (v elektronické podobě) odevzdávají žáci 9. 
ročníku       do 17. ledna hodnotitelům (jmenovaní oponenti a vedoucí práce) 
k připomínkování.

 Do  konce  března  obdrží  žáci  posudky  na  své  práce  pro  případné  korektury  před
vytištěním a svázáním závěrečné práce.

 Svázanou práci ve dvou provedeních žáci odevzdají vedoucímu práce do 30. dubna. 
 Řídící učitelka školy stanoví v příslušném školním roce v období květen - červen termíny

obhajob Závěrečných prací a s předstihem minimálně 30 dnů tyto termíny zveřejní.
 Samotná obhajoba bude probíhat před komisí, kterou bude jmenovat pedagogická rada

na svém dubnovém jednání v příslušném školním roce.
 Hodnocení zpracování závěrečné práce a její obhajoby bude součástí závěrečného

vysvědčení 9. ročníku. 
Poznámka: K účasti na zpracovávání a obhajobě Závěrečné práce se mohou přihlásit i žáci
z nižších ročníků.

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU

 Třídním učitelem bude se žáky projednáno téma jejich práce, vhodný pedagog pro vedení
práce a sjednáno vypsání daného tématu.

 Všichni pedagogové 1. stupně (případně i 2. stupně) budou žákům poskytovat adekvátní
metodickou a odbornou pomoc. Závěrečná práce může mít libovolnou formu.

 Řídící učitelka školy stanoví na měsíc květen - červen termíny obhajob Závěrečných prací
a s předstihem minimálně 30 dnů tyto termíny zveřejní.

 Samotná obhajoba bude probíhat před komisí, kterou bude jmenovat pedagogická rada
na svém dubnovém jednání.

 Hodnocení zpracování závěrečné práce a její obhajoby bude součástí závěrečného
vysvědčení 5. ročníku.

ŽÁKŮM DEVÁTÉHO ROČNÍKU NABÍZÍME

 Nezávaznou zkoušku přijímacího řízení na střední školu – „Přijímačky nanečisto“
o zájemci se mohou hlásit u pedagogů 2. stupně, kteří jim poskytnou podrobnější

informace. Tato aktivita je podmíněna aktivním zájmem samotných žáků.
 ČJ - paní učitelka Lucie Stillerová, M - paní učitelka Kateřina Záhubská



ŠKOLNÉ NA ROK 2022/2023

Základní školné je stanoveno na 1200,- Kč / školní měsíc.

SYSTÉM RODINNÝCH SLEV
Pro rodiny, které mají v naší škole více souběžně studujících dětí, máme připraveny rodinné slevy:

A) 1. dítě plné školné 1 200,- Kč za školní měsíc 
B) 2. dítě školné 1 000,- Kč za školní měsíc (sleva 2 000,- Kč za rok) 

C) 3. a další dítě zdarma (sleva 12 000,- Kč za rok, celkem sleva pro rodinu 14 000,- Kč za rok)

Úhradu školného je možné provést těmito způsoby:
      1) Přes Platby v systému EduPage
      2) BANKOVNÍM PŘEVODEM na číslo účtu školy 185078487/0300 ČSOB 

- variabilní symbol číslo přidělené školou

- specifický symbol 111

- ve zprávě uveďte: Jméno a příjmení žáka(yně, ů), třídu(y), školné
      3) SLOŽENKOU typu A

- číslo účtu 185078487/0300

- variabilní symbol číslo přidělené školou

- specifický symbol 111

- Zpráva pro příjemce: JMENO A PRIJMENI ZAKA(YNE,U), TRIDA(Y), SKOLNE (bez 
hacku a carek) 

Stanovenou částku (její výši uvidíte v EduPage) posílejte na účet školy 185078487/0300:
- měsíčně, vždy nejpozději k 15. dni v měsíci nebo

- pololetně, vždy nejpozději  k 15. dni prvního měsíce aktuálního pololetí (tzn. 15.9. a 15.2.) -
VÍTÁME TUTO FREKVENCI nebo

- ročně, vždy nejpozději k 15. dni prvního měsíce aktuálního školního roku (tzn. 15.9.)
V případě, že naši školu navštěvuje souběžně více vašich dětí, můžete poslat vždy  celkovou částku
za všechny. Pro identifikaci uveďte přidělený variabilní symbol jednoho z nich. Do zprávy pro příjemce
napište jména a třídy všech dětí.

ŽÁCI PŘIJATÍ PŘED 1.2.2019

Rodiče žáků,  kteří  byli  přijati  v období  před 1.2.2019,  platí  školné dle podmínek, které platily  v době
nástupu jejich dítěte do naší školy = nikomu neměníme pravidla hry v průběhu vzdělávání, pokud se pro
to sám nerozhodne.
Přijetí mezi 1.9.2015 – 1.2.2019
Tito rodiče podepsali  čestné prohlášení o dofinancování  provozních výdajů,  které je  aplikováno v
případě, že má dítě trvalé bydliště v obci, která na provozní výdaje spojené se vzděláváním tohoto dítěte
nepřispívá nebo přispívá jen částečně.  Jejich školné je  tak složeno ze  základní částky 500,-  Kč a
příspěvku na provozní výdaje (aktuálně             ve výši 700,- Kč/školní měsíc), tedy celkem maximálně
1 200,- Kč. Za každé další dítě, které souběžně studuje v naší škole, je uplatňována sleva ze základní
částky:



A) 1. dítě základní částka 500,- Kč + 700,- Kč dofinancování provozních výdajů = 1.200,- Kč za 
školní měsíc

B) 2. dítě základní částka 450,- Kč + 700,- Kč dofinancování provozních výdajů = 1.150,- Kč za 
školní měsíc 

C) 3. dítě základní částka 400,- Kč + 700,- Kč dofinancování provozních výdajů = 1.100,- Kč za 
školní měsíc 

D) 4. dítě základní částka 350,- Kč + 700,- Kč dofinancování provozních výdajů = 1.050,- Kč za 
školní měsíc

Přijetí před 1.9.2015
Tito rodiče platí pouze základní částku školného 500,- Kč za školní měsíc. Za každé další dítě, které 
souběžně studuje v naší škole, je uplatňována sleva:

A) 1. dítě základní částka 500,- Kč za školní měsíc 
B) 2. dítě základní částka 450,- Kč za školní měsíc 
C) 3. dítě základní částka 400,- Kč za školní měsíc 
D) 4. dítě základní částka 350,- Kč za školní měsíc

SOCIÁLNÍ STIPENDIUM
Pro rodiny (i stávající i budoucí), které prochází náročným obdobím, počítáme se „sociálním stipendiem“.
O toto stipendium je třeba požádat a splnit určité formální náležitosti (jednoduchá žádost, zdůvodnění,
návrh na alternativní plnění). Toto bude řešeno diskrétně a velmi individuálně s každým takovým žákem
(rodičem).

INFORMACE K DALŠÍM PLATBÁM

Na účet 185078487/0300 se budou hradit i nadále: 
 Obědy v Robousích = specifický symbol 41
 Školné = specifický symbol 111
 Adaptační kurz 2021 
 Plavání 
 Lyžák 
 Závěrečná „Pecka“ – ozdravný pobyt 
 Zájmové kroužky

Ke každé platbě uveďte variabilní symbol (číslo, která vám předá škola) pro identifikaci vašeho dítěte.

Pokud do zprávy pro příjemce (pro všechny platby) ještě  napíšete jméno a příjmení vašeho dítěte a
účel platby např. PLAVÁNÍ, bude to dokonalé!

PRO RYCHLOU PLATBU DOPORUČUJEME POUŽÍT QR KÓD, KTERÝ VYGENERUJE EDUPAGE PO
ZVOLENÍ ČÁSTKY V ZÁLOŽCE PLATBY.



INFORMACE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

Veliš
Školní  jídelna patří  pod MŠ Veliš.  Všem rodičům žáků 1.  stupně by měl  odejít  email  s  podrobnými
informacemi. Pokud se tak nestalo, kontaktujte přímo školní jídelnu MŠ Veliš: 

MŠ Veliš – https://materskaskolavelis.webnode.cz/.

tel. 603 907 680 (8:00 - 13:00 hod.)

email sj.velis@seznam.cz 

Robousy
 Obědy ve školní jídelně v Robousích odebíráme ze školní kuchyně 3. ZŠ Jičín (Poděbradova).
 Ze dvou nabízených jídel vybere školní parlament vždy jednu variantu společnou pro všechny

žáky.
 Cena oběda je 34,- pro žáky, kteří v tomto školním roce (do 31.8.2023) dovrší věk 15 let. Ostatní

žáci platí 32,- Kč za jeden oběd.
 Obědy je možno odhlásit přes EduPage den předem do 11:00. 
 V první den nemoci dítěte je možné odebrat oběd do jídlonosiče. (Kontaktujte paní Poláčkovou

na tel. čísle 731 514 261)
 Obědy se platí předem formou zálohy do posledního dne předchozího měsíce. (Obědy na září je

třeba zaplatit do 31. 8., atd.)
 Výši  zálohy  vypočítává systém EduPage automaticky  na základě počtu dní  v  měsíci  a  počtu

odhlášených  obědů.  Konkrétní  částky  i  s  podklady  k  platbě  najdete  v  sekci  „Komunikace“  -
„Platby“.

 Do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka.
 V případě, že vám nevyhovuje bezhotovostní platba, můžete platit v hotovosti u paní Poláčkové.

 Pro  zajištění  obědů  je  nutné  přihlásit  jejich  odběr  prostřednictvím  EduPage  („Přihlašování“)
nejpozději 1. 9. 2022. 

https://materskaskolavelis.webnode.cz/


ZÁJMOVÉ KROUŽKY

 Nabídka pro školní rok 2022/2023
    Kroužky jsou od 1. 9. 2022 organizovány Základní školou Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Pravidelná
činnost  kroužků  v 1. pololetí  bude  zahájena  v týdnu od  12.  září  2022.  Nabídka  kroužků,  přihláška a
rozvrh budou  zveřejněny  prostřednictvím  EduPage  (EP).  Prosíme  Vás  o  včasnou  úhradu
„kroužkovného“ - nejdéle do konce září 2022 za 1. pololetí a do konce ledna 2023 za 2. pololetí.

Zájmové kroužky budou otevřeny v případě, že se k účasti v nich přihlásí dostatečný počet zájemců
(tento počet je individuální dle finanční náročnosti kroužku).
Včelařský kroužek bude dle plánu pana Kysilky (zveřejňováno na webových stránkách školy).
Termíny individuálních kroužků budou domlouvány individuálně.

Kroužkovné (cena za kroužky)
Cena za skupinové kroužky je 700,- Kč/ kroužek na jedno pololetí.
(Včelařský kroužek je ZDARMA díky Českému svazu včelařů a Sportovní klub a Čtenářský klub je 
ZDARMA díky projektu Šablony I OP JAK)

PLAVECKÝ VÝCVIK

Vážení rodiče,
    dovolujeme  si  Vás  informovat  o  pořádání  plaveckého  výcviku organizovaného v  rámci  tělesné
výchovy. 
Plavat  začínáme  v úterý  31.  ledna 2023.  Celkem žáci  absolvují  20  lekcí  (10 x  po 2  hodinách)  pod
vedením profesionálních plavčíků Plavecké školy Jičín.
 Na jednotlivé lekce se budeme dopravovat objednaným autobusem, který bude odjíždět od školy ve Veliši
po 1. vyučovací hodině – cca v 9:10. Po skončení plavání odveze autobus všechny děti zpět do školy,
kde bude pokračovat běžná výuka. V systému EduPage (EP) bude na období plavání umístěn upravený
rozvrh. 

Cena za plavecký výcvik: 
1. – 3. ročník 1 000,- Kč (Plavecká škola Jičín 20 x 50,- Kč = 1.000,- Kč) + doprava

Částka bude upřesněna v průběhu podzimu po dohodě s dopravcem. 

Na základě informací PŠ Jičín se sleva z důvodu zameškání (dlouhodobá nemoc, úraz) uplatňuje pouze
v případě,  že žák zamešká  nepřetržitě 50 %  plaveckého výcviku.  K uplatnění slevy je třeba předložit
lékařské potvrzení.

Po stanovení konečné ceny bude poplatek zveřejněn v EduPage i s podklady pro platbu.



KDE ZÍSKAT DALŠÍ A PODROBNĚJŠÍ INFORMACE?

 Při osobní návštěvě kterékoliv z našich poboček:
o 1. stupeň – Veliš 40, 507 21 Veliš

o 2. stupeň – Jičín - Robousy 41, 506 01 Jičín

 Ve školním informačním systému EduPage

 Při návštěvě našich webových stránek
o www.zsbp.cz  

 Při telefonickém rozhovoru s řídící učitelkou
o 728 969 568

 Vyžádáním na emailové adrese
o reditel  @zsbp.cz  

 Vyžádáním v písemné podobě na obou adresách našich poboček

 Odebíráním aktualit – viz výše

Motto školy: „Jen škola, která spolupracuje se svým okolím a je ochotná a zároveň schopná se od něho něco
naučit, má šanci neustrnout ve svém vývoji a poskytnout svým žákům vzdělání, které jim k něčemu bude."

http://www.zsbp.cz/
mailto:info@zsbp.cz
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