PRŮVODCE ŠKOLNÍM ROKEM
2017/2018
Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno,
příspěvková organizace
Brno, Koperníkova 803/2,
odloučené pracoviště Fr. Skaunicové 66/17
držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009

tel. 545245630 – Koperníkova
tel. 545576422 – Fr. Skaunicové
e-mail : elpis@telecom.cz
www.skolaelpis.cz

V novém školním roce 2017/2018 se na děti, rodiče a přátele školy těší kolektiv
pracovníků ELPIS.

Pokud vás bude tížit nějaký problém – p ř i j ď t e – rádi pomůžeme a řešení problémů jistě najdeme.

PaedDr. Věra Havlíčková, ředitelka školy
Mgr. Jana Hrabcová, zástupkyně ředitelky
Jakub Jekl, vedoucí vychovatel

Školní poradenské pracoviště
PhDr. Michaela Pivcová
Mgr. Jarmila Vykoukalová
psycholožky

Školní metodik prevence patologických jevů
Mgr. Viktorie Měřínská

Fyzioterapie
Radana Šovčíková, pracoviště Koperníkova

Logopedie
Mgr. Dana Jeklová , pracoviště Fr. Skaunicové
Mgr. Pavlína Pohlová, mateřská škola speciální
Mgr. Jarmila Hrabalová, Ph.D, pracoviště Koperníkova
Logopedická a chirofonetická poradna pro rodiče
Středa

7,30 – 8,30 hod

Čtvrtek

7,30 – 8,30 hod

Návštěvu je nutné předem ohlásit a prokonzultovat na tel čísle: 608806342 s Mgr. Jarmilou Hrabalovou Ph.D. –
logopedkou školy. Na výše uvedeném čísle je možné si domluvit konzultace i mimo poradnu.

Provoz školy
Internát - pondělí až pátek – týdenní provoz
Nástup v pondělí 7,00 – 8,00 hod
Rodiče jsou povinni přivést dítě s předepsanými medikamenty, které odevzdá asistentce ve třídě. Nemocné dítě
nemůže být přijato na internát ani do školy!
Odchod v pátek do 16,00 hod
Den před prázdninami, pokud spadá na jiný den než pátek, si musí rodiče dítě vyzvednout do 16,00 hod.
Vyučování na pracovišti Koperníkova začíná v 8,00 hod a končí v 11,30 hod. Žáci, kteří nejsou přihlášeni do
školní družiny ani výchovné skupiny internátu musí opustit školu nejpozději do 12,00 hod.
Vyučování na pracovišti Fr. Skaunicové začíná v 8,30 hod, nástup žáků do školy v 8,15 hod a končí
ve 12 hod. Žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny, musí opustit školu do 12,30 hod. Nepřihlášeného
žáka není možné umístit do školní družiny.
Provoz školní družiny na pracovišti Fr.Skaunicové je denně od 6,45 hod do 8,30 hod a od 12,30 do 16,00 hod,
v pátek do 15,45hod.
Provoz mateřské školy speciální – pracoviště Fr. Skaunicové – denně – 7,00 – 15,30 hod.

Omlouvání nepřítomnosti
Podle školského zákona § 50, odst. 1, je zákonný zástupce žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve
vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Tuto omluvu lze provést
telefonicky, e-mailem nebo osobně.
Pokud je nepřítomnost známa předem, uvolňuje žáka do tří dnů třídní učitel, při delší nepřítomnosti je nutno
požádat písemně vedení školy.
Pro děti, které dosáhnou do konce srpna příslušného roku 5ti let, je předškolní vzdělávání povinné, proto i pro
ně platí omlouvání nepřítomnosti.

ZÁPIS
do mateřské školy speciální se koná 2.5.2018 od 8 do 15 hod
do základní školy speciální se koná 25.4.2018 od 9 do 15 hod

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
do praktické školy jednoleté
Přihlášky nutno odevzdat na ředitelství školy do 1.3.2018
Přijímací řízení proběhne dne 23.4. a 25.4.2018

Organizace školního roku 2017/2018 - prázdniny
4.9.2017
26.10. – 27.10. 2017
23.12.2017 – 2.1.2018
2.2.2018
5.2. – 11.2.2018
29.3. – 30.3.2018
29.6.2018

začátek školního roku
podzimní prázdniny
vánoční prázdniny
pololetní prázdniny
jarní prázdniny
velikonoční prázdniny
ukončení školního roku

Stravování
7 – 10 let
38,45,70,24,přesnídávka – 6,-

Přesnídávka + oběd
Přesnídávka + oběd + svačina
Celodenní
Skaunicova - oběd
Mateřská škola

11 – 14 let
40,48,75,226,oběd – 20,-

15 a více let
43,52,81,28,svačina – 6,-

Stravné se platí předen zálohově. Platbu lze provést hotově nebo převodem na účet. Přeplatky se vyrovnávají
v následujícím měsíci.
Strava se odhlašuje den předem do 14 hod na pracovišti Koperníkova a do 12,00 hod na pracovišti
Skaunicova
Dle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování má dítě, žák má rok na stravu v době výuky ve škole. V případě
onemocnění si neodhlášený strávník může první den nemoci stravu vyzvednout.
Pokud strávník (zákonný zástupce) odběr stravy včas neodhlásí a školní jídelna proto pro strávníka jídlo
připravuje, bude strávník platit nejen náklady na potraviny – stravné, ale i režijní náklady hrazené zřizovatelem.
Vedoucí kuchyně Jarmila Brzobohatá

Internát, školní družina a mateřská škola
Měsíční platba za internát : žáci praktické školy jednoleté 1600,-Kč
žáci základní školy speciální
500,-Kč
Měsíční platba za školní družinu : žáci základní školy speciální
250,-Kč
Měsíční platba za mateřskou školu:
500,-Kč
Úplata je splatná :
- v hotovosti vždy první pondělí v měsíci od 7,30 – 9,00 hod v jídelně na budově Skaunicova pí.
Gorčákové
- do 15. dne v měsíci v kanceláři v budově Koperníkova
- bezhotovostním převodem na účet školy
Mateřská škola – školné
číslo účtu : 211227408/0600
variabilní symbol : 3112
do zprávy pro příjemce : jméno dítěte
Stravné
číslo účtu : 211227408/0600
variabilní symbol : 3141
do zprávy pro příjemce : jméno dítěte
Školní družina
číslo účtu : 211227408/0600
variabilní symbol : 3143
do zprávy pro příjemce : jméno dítěte
Internát
číslo účtu : 211227408/0600
variabilní symbol : 3145
do zprávy pro příjemce : jméno dítěte

