
 
 
 

MOZAIKOVNÍK 
 

školní rok 2008 / 2009 
 
 

Organizace školního roku 2008/2009 
 
 
Zahájení školního roku 1. září 2008 
Ukončení 1.pololetí  29. ledna 2009 
Ukončení 2. pololetí  29. června 2009 
 
PRÁZDNINY 
 

Podzimní prázdniny  27. a 29. října 2008 
Vánoční prázdniny  22. prosince 2008 až 2.ledna 2009 
Pololetní prázdniny  30. ledna 2009 
Jarní prázdniny  9. února až 15. února 2009 
Velikonoční prázdniny 9. a 10. dubna 2009 
Hlavní prázdniny  1. července - 31. srpna 2009  
 
ŘEDITELSKÉ VOLNO 
 

30. října 2008 – náhradní volno za rodičovskou sobotu 
31. října 2008 
29. a 30. června 2009 
 
STÁTNÍ SVÁTKY, kdy se nejde do školy 
 

28. říjen 2008 
17. listopad 2008 
1. května 2009 
8. května 2009 
 
 
 

Návrh plánovaných akcí na školní rok 2008/2009 
 
 
ZÁŘÍ  1.9. – 5.9.2008 – přípravný pobyt –„Proč chráníme přírodu“ 
  26.9. 2008 – branně-sportovní den 
    – dřevěný čtvrtek 
 
ŘÍJEN  25.10. 2008  – rodičovská sobota a den otevřených dveří v Tutlekách a RK 

30.10. 2008 – náhradní volno za rod. sobotu 
27.- 31.10. 08 – prázdninové akce školní družiny, školního klubu 
 

LISTOPAD   – celoškolní projekt – Mediální výchova 
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PROSINEC   – vánoční akce pro MŠ a veřejnost 
  18.12. 2008 – školní vánoce 
LEDEN    – akční noc ve škole 
 
ÚNOR    – celoškolní projekt – Multikulturní výchova 
 
BŘEZEN   – pobyt na horách 

– velikonoční akce v Tutlekách 
 

DUBEN   – mimoškolní setkání s rodiči 
 
KVĚTEN   – celoškolní projekt – Jsme Evropané 
 
ČERVEN 26.června 2009 – školní slavnost 
 
 
Průběžné akce  – školní klub – kroužky dle nabídky 

– alespoň jedna nárazová akce měsíčně 
– školní družina – program dle ŠVP 
– alespoň dvě prázdninové nabídky ročně 

 
 
 

Termínovník pro školní rok 2008/2009 
 
 
Září  8. 9. 2008 – odevzdání přihlášky do školní družiny a školního klubu 

22.9. 2008 – kritéria hodnocení pro I. pol. 
 

Říjen  25.10. 2008 – rodičovská sobota 
  30. 10. 2008 – náhradní volno 
  31. 10. 2008 – ředitelské volno 
  ???  – schůzka pro rodiče deváťáků 
 
Listopad 13.11. 2008 – konzultační hodiny pro rodiče 

19.11. 2008 – pedagogická rada 
21.11. 2008 – předání výpisu hodnocení dětem a sebehodnocení 

 
Prosinec 
 
Leden  15.1. 2009 – konzultační hodiny pro rodiče 
  19.1. 2009 – pedagogická rada 
  18.1. 2009 – odevzdání pololetního hodnocení ke kontrole 
  29.1. 2009 – předávání pololetního hodnocení dětem a sebehodnocení 
  15.1. – 15.2. – zápis do I. roč. 
 
Únor  16.2. 2009 – kritéria hodnocení pro II. pol. 

16.2. 2009 – odevzdání přihlášek na SŠ 
 
Březen  ???  – mimoškolní setkání s rodiči 
 
Duben  20.4. 2009  – pedagogická rada 

24.4. 2009 – předání výpisu hodnocení dětem a sebehodnocení 
 
Květen  21.5. 2009 – konzultační hodiny pro rodiče 
 
Červen  9 .6. 2009 – pedagogická rada 

26.6. 2009 – školní slavnost a zakončení školního roku 
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Školní družina 
 

ŠD je umístěna v ZŠ Mozaika, o.p.s. pracoviště RK. 
 
Její provoz začíná ve 13.00 a končí v 15.00 hod. pro děti, které samy chodí na oběd. 

Doprovod na oběd je zajištěn po dohodě s rodiči po skončení vyučování. 
 

Během letošního školního roku se opět budeme ve družině snažit naučit děti efektivně a 
účelně trávit volný čas a také relaxovat. 
 

V rámci programu ŠD nabízíme dětem tyto akce: 
 

̶ sportovní akce (např. plavání, bruslení, pohybovou, relaxační cvičení, atd.) 
̶ různé venkovní aktivity dle ročního období  
̶ společenské a zábavné hry a soutěže  
̶ prázdniny ve školní družině a mnoho dalších aktivit. 

 
Pokud rodiče potřebují uvolnit dítě v jinou hodinu, než je uvedeno v přihlášce, musí to rodiče 

oznámit vychovatelce písemně nebo telefonicky s uvedením data a hodiny odchodu dítěte ze ŠD.  
 

ŠD mohou navštěvovat děti, které jsou řádně přihlášeny. Rodiče zajistí dětem vhodné oblečení 
do družiny, dle počasí. 
  

I vy můžete ovlivnit chod naší ŠD. Pokud máte nějaké připomínky nebo nápady, budeme rádi, 
když nám je oznámíte. 
 

Děkujeme za spolupráci. 
 
 
 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2008/2009 
 
 
 I v letošním školním roce bychom rádi nabídli dětem odpolední a volnočasové aktivity školního 
klubu. 
 Zájmové kroužky probíhají v pevně stanoveném čase, pod vedením odpovědné osoby. Děti by 
se po přihlášení do nich měly aktivně účastnit jejich činnosti. Pro žáky naší školy je účast na nich 
zdarma. Přesný rozvrh zájmových kroužků bude znám ve druhé polovině září. Kroužky budou otevřeny 
dle počtu přihlášených dětí, v případě malého zájmu nebude zájmový kroužek provozován. 
 

Zájmové kroužky v budově školy v Rychnově nad Kněžnou 
 

☺ Florbal  (Petra Svědíková) 
☺ Experimentátor (Michaela Nezmeškalová) – zábavné pokusy 

 
Zájmové kroužky v budově školy v Tutlekách 
 

☺ Florbal (Josef Heřman) 
☺ Orientální tance ( Petra Svěráková) 

 
 

Předběžná nabídka akcí školního klubu 
 

Září  Dřevěná středa 

Říjen  Výtvarná dílna 

Listopad Divadlo v HK 

Prosinec Cukrové odpoledne, Vánoční dílna 

Leden  Bruslení 
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Únor  Plavání 

Březen  Pobyt na Horách 

Duben  Velikonoční dílna 

Květen  Výlet 

Červen  Dětský den 

  In line bruslení 

 
Pobyt na horách proběhne pro zájemce v termínu od 2.3. 2009 do 6.3. 2009. 

 
 
 

Přihláška do školní družiny / školního klubu 
ve školním roce 2008/2009 při ZŠ Mozaika, o.p.s. 

 
 
 

Můj syn / moje dcera          bude navštěvovat školní klub/školní 

družinu. (Nehodící se škrtněte) 

Datum narození:      ročník:   

Kontaktní telefon:     
 

 Pravidelná docházka do družiny 

 Měsíční jednorázové akce 

 Pobyt na horách ( 2.3. – 6. 3. 2009) 
 

Zájmové kroužky v Rychnově nad Kněžnou (I. stupeň) 

 FLORBAL (Petra Svědíková) 

 EXPERIMENTÁTOR (M. Nezmeškalová) 
 

Zájmové kroužky v Tutlekách (II. stupeň) 

 FLORBAL (Josef Heřman) 

 BŘIŠNÍ TANCE (Petra Svědíková) 

* (zaškrtněte dle zájmu) 

 

 Odchody z družiny Doprovod na oběd 

Po  ANO – NE 

Út   

St   

Čt   

Pá   

 
 
 
Podpis rodičů:         datum:      
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Školní akademie věd 
 
 

I v letošním školním roce bude pokračovat program pro všechny žáky II. stupně ZŠ Mozaika, 
o.p.s. „Školní akademie věd“. 
 

Je to projekt určený všem žákům, kteří se chtějí pod vedením pedagoga individuálně věnovat 
vybranému oboru. Výsledkem této práce bude prezentace (např. účast na předmětové olympiádě, 
účast v oficiálně vyhlášené soutěži, výukový program pro spolužáky, uspořádání akce, literární dílo, 
výstava, studie…). 
 

Rozsah práce ve školní akademii věd je jedna individuální hodina týdně nad rámec 
vyučovacích hodin v rozvrhu. 
 

Přijímání do „Školní akademie“ proběhne jako vždy ve třech kolech při zahajovacím pobytu: 
 
1.kolo – přihlásí se všichni, kdo mají o práci zájem 
2.kolo – žáci školy doporučí, kteří spolužáci jsou vhodnými kandidáty 
3.kolo – pedagogická rada doporučí kandidáty z pohledu pedagogů 

 
Pedagogická rada spolu se školním parlamentem pak jmenuje letošní pracovníky „Školní 

akademie věd“, kteří si do konce měsíce září vyberou svůj obor a konzultanta. 
 
 
 

Výběr nepovinných předmětů na druhém stupni 
pro školní rok 2008/2009 

 
 

V letošním školním roce vyhlašujeme tyto nepovinné předměty, ze kterých si žáci druhého 
stupně zvolí předmět dle svých potřeb a zájmů. Dětem, které se mají účastnit reedukační péče je 
věnována hodina v rámci nepovinných předmětů, aby jim škola mohla věnovat větší pozornost a péči. 
 

1. Reedukační hodina – vyučující p.u. K. Zemanová 
 

2. Psaní všemi deseti – vyučující p.u. Z. Fialová 
 

3. pro 9. ročník – Praktika z českého jazyka – vyučující p.u. J. Schovánková 
4. pro 9. ročník – Praktika z matematiky – vyučující p.u. J. Heřman 

 
Každý žák si vybere předmět z nabídky a podepíše svůj výběr. Pokud bude některý předmět 

přeplněn, nebo o některý nebude zájem, budeme nabídku aktualizovat. 
 
 
…………………………………………………………………. 
  podpis žáka 
 
 
 

Stravování žáků II. stupně v Tutlekách 
ve školním roce 2008/2009 

 
 

ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA 
DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLY NA PONDĚLÍ 
OBJEDNAT OBĚD. 
www.adeva.cz (objednávky stravy lze na www.strava.cz – Přihlášení uživatele – Zařízení 6197). 
č. ú.: 1243116379/0800 
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Svačiny ve školním roce 2008/2009 
 
 

Nabídka na pravidelný odběr svačin na II. stupni Vám bude doručena v týdnu od 8. září 
2007. 

Školní „Bufet ve skříni“ bude v provozu v Tutlekách, od začátku pravidelné výuky. 
 
 
 

Elektronická žákovská knížka 
 
 
Údaje pro přístup k elektronické žákovské knížce: 
 
www.zsmozaika.info  sekce – » Elektronická žákovská « 
 
 
 

Kontakt 
 
 
Pracoviště I. stupně: 
 
Základní škola Mozaika, o.p.s. 
U Stadionu 1166 
516 01 Rychnov nad Kněžnou 
tel.: 732 234 209 
mobil: 739 007 826 
mobil: 603 709 174 (ředitelka školy) 
 
Pracoviště II. stupně: 
 
Základní škola Mozaika, o.p.s. 
Tutleky 65 
517 41  Kostelec nad Orlicí 
tel.: 494 620 271 
mobil: 739 007 661 
 
web: www.zsmozaika.info 
e-mail: info@zsmozaika.info 
 
číslo účtu pro příspěvky rodičů: 1186817/0800 
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