
 

 

Informáček      2020/2021 
 

 

Vážení rodiče a milí žáci, 

 

 v poslední čtvrtině školního roku nám nebylo přáno strávit společně tolik času jako obvykle. Byli 

jsme odděleni a omezeni v běžném životě na poměrně dlouhou dobu. V průběhu tří měsíců tak nastávaly 

situace, se kterými se běžně nesetkáme, museli jsme se všichni vyrovnávat s novými překážkami a 

obtížemi.  

 Děkuji všem zaměstnancům školy, zejména pak pedagogům za to, jakým způsobem dokázali 

komunikovat  a pracovat se svěřenými žáky, nepedagogům za ochotu pracovat tam, kde právě bylo potřeba. 

Vám, rodičům, děkuji za pomoc a podporu, kterou jste poskytli dětem při domácím vzdělávání a za Vaši 

ukázněnost při respektování všech neobvyklých nařízení a pokynů, kterými jsme byli všichni hojně 

častováni. 

 Mám ale příjemný pocit z toho, že se nám všem vzájemným pochopením a tolerancí podařilo 

překonat letošní, ne právě šťastné jarní období.  

 Přes veškerou snahu se ale časová prodleva ve výuce na podzim projeví. Předpokládám, že bude 

třeba intenzivněji s dětmi pracovat při procvičování poznatků z předchozího ročníku, děti si budou  

poznatky ze závěru školního roku teprve upevňovat. Na tuto skutečnost musíme být připraveni. 

  

 Školní rok 2020/2021 zahájíme v úterý 1. 9. 

2020 v 8.00 hodin.  

 Slavnostní přivítání žáků 1. ročníku proběhne 

ve třídě 1. ročníku v přízemí budovy ZŠ. 3. a  4. 

ročník bude mít učebny v 1. patře budovy, 1., 2. a 

5. ročník  budou mít učebny v přízemí. 

 Individuální péče o žáky nadále zůstává naší 

prioritou. V rozvrhu hodin jsou zařazeny hodiny 

speciálně pedagogické péče pod vedením 

speciálního pedagoga. Speciálně - pedagogické 

péči se naše škola věnuje již 24 let a velmi se 

osvědčila. Škola aktivně spolupracuje se 

školskými poradenskými zařízeními a s mnoha 

odborníky v oblasti výchovy, vzdělání, reedukace 

a pediatrie.  

Povinná výuka plavání v rozsahu 40 vyučovacích hodin je ve Školním vzdělávacím programu ZŠ 

Radim stanovena pro 2. a 3. ročník. Ve školním roce 2020/21 bude tato výuka probíhat v termínu 6. 1. 2021 

- 17. 3. 2021. 

 Náklady na výuku hradí pro všechny zúčastněné žáky škola, rodiče hradí pouze dopravu. Pokud 

MŠMT vyhlásí Výzvu na podporu výuky plavání – VII. etapa, pokusí se škola finanční prostředky z této 

Výzvy získat. (Pokud trpí Vaše dítě kožními chorobami (např. bradavicemi, exémy apod.), je třeba, vzhledem 

k plánované výuce plavání, včas navštívit lékaře a v některých případech zahájit včasnou léčbu těchto onemocnění.) 

Z povinné výuky plavání může být žák uvolněn na základě lékařského doporučení.  

Pro žáky 2. ročníku budeme tradičně otevírat bezplatný kroužek anglického jazyka, který povede 

pedagog ZŠ. Do Plánu práce školy pro školní rok 2020/21 budeme zařazovat již tradiční osvědčené akce 

(sběry pomerančové a citrónové kůry a papíru – ve spolupráci se zřizovatelem, projekt Týden Podzimáček, 

vánoční zpívání, škola v přírodě pro žáky 3. a 4.  ročníku v termínu 11. - 18. 6. 2021 atd.). 

 Škola v současné době čerpá finanční prostředky z OP VVV v rámci Výzvy 02_18_063 pro Šablony 

II – v projektu s názvem „MŠ a ZŠ Radim 63“.  V rámci tohoto Projektu lze realizovat setkání s odborníky 

na předškolní výchovu a péči o předškolní děti v MŠ, pedagogičtí pracovníci využívají možnosti účastnit 

se vzdělávacích akcí v poměrně širokém rozsahu, rozšířili jsme individuální péči o žáky v ZŠ, čerpáme 

finanční prostředky pro práci školního asistenta, z tohoto Projektu je také podpořena činnost školní družiny, 

kde pracuje kroužek zábavné logiky a deskových her. 

 



 

Důležité termíny a organizace školního roku 2020/2021:  
                               

Prázdniny: 

 

Podzimní ČT 29. 10. a PÁ 30. 10. 2020  

Vánoční  ST 23. 12. 2020 –  NE 3. 1. 2021 (společně s MŠ); vyučování a provoz MŠ začne v  PO 4. 1. 

2021; 

Pololetní  PÁ 29. 1. 2021 

Jarní 1. 2. - 7. 2. 2021 

Velikonoční ČT 1. 4., PÁ  2. 4. 2021 (státní svátek) 

Hlavní prázdniny ČT 1. 7. - ÚT 31. 8. 2021 

Školní vyučování pro školní rok 2021/22 začne v ST  1. 9. 2021.                                           
 

Organizace provozu školy a školní družiny: 

 

 I. třída  - 1. ročník 16 žáků      tř. učitelka Mgr. Lucie Němčíková, 

II. třída  - 2. ročník 16 žáků      tř. učitelka Mgr. Edita Hrubešová 

              asistentka pedagoga Bc. Romana Menšíková           

III. třída - 3. ročník 24 žáků      tř. učitelka Mgr. Garika Nováková 

IV. třída - 4. ročník 22 žáků      tř. učitelka Mgr. Monika Baštová, 

               asistentka pedagoga Bc. Lenka Hnátková   

 V. třída - 5. ročník 12 žáků                tř. učitelka Mgr. et Mgr. Gabriela Žuchadarová      

 

Pedagogové bez třídnictví: Mgr. Petra Jirková, Mgr. Kateřina Venclová   

 

Školní družina: 

ranní ŠD 6.30 – 7.40 hod.  p. vychovatelka  Bc. Lenka Hnátková    

  

dvě oddělení odpolední ŠD  p. vychovatelka  Bc. Romana Menšíková 

   11.40 – 15.35 hod.   p. vychovatelka  Bc. Lenka Hnátková       

         

Asistentka pedagoga ŠD Alena Koděrová 

Školní asistentka ZŠ  Kristina Sýkorová 

 

 

Organizace provozu MŠ: 

 

1. třída – Myšky Ivana Čáslavová, Dana Zámostná  

2. třída – Veverky  Evženie Břízová, Jana Petráková 

Pedagogická asistentka MŠ Alena Koděrová 

Školní asistentka MŠ  Kristina Sýkorová 

 

 

 

Důležité termíny: 

 

zápis do 1. třídy ZŠ od 1. dubna do 30. dubna; 

zápis k předškolnímu vzdělávání od  2. května do 16. května; 

 

O odklad povinné školní docházky lze žádat do konce dubna (doložte doporučení školského 

poradenského zařízení a pediatra); 

Docházka do MŠ u dětí, které dosáhnou k 31. 8. 2020 věku pěti let je povinná (stejně jako u žáků ZŠ). 

Pro zákonné zástupce tato změna stanovuje zákonnou povinnost omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ dle 

pravidel uvedených ve Školním řádu MŠ. 

 

 



 

Žádáme Vás: 

 

-neodkládejte řešení problémových situací, poraďte se s pedagogy nebo je o problémech informujte;  

-odchody dětí ze ŠD v době od 13.00 – 14.00 hodin omezte. V této době plní program stanovený Školním 

vzdělávacím programem pro ŠD. Telefony a odchody dětí výchovně vzdělávací činnost v odděleních ŠD 

velmi ruší a znesnadňují práci pedagogickým pracovníkům; 

-nevyžadujte uvolňování žáků během dopolední výuky bez doprovodu dospělé osoby. Během dopolední 

výuky předáváme děti pouze osobně; 

-nepožadujte uvolnění dítěte po telefonické domluvě. Žák opouští školu pouze na písemnou žádost 

zákonného zástupce s uvedeným datem, časem odchodu a způsobem odchodu – sám nebo s doprovodem; 

-nejpozději do tří kalendářních dnů od začátku absence Vašeho dítěte ve škole informujte školu o důvodech 

jeho nepřítomnosti ve výuce (tuto povinnost stanovuje zákonným zástupcům školský zákon);  

-v šatně je opravdu místo jen na látkové tašky na přezůvky a na cvičební úbor.  Stále zůstávají oděvy 

v šatně, žáci nejsou zvyklí si po sobě uklízet přezůvky a sportovní obuv. V neuklizené šatně nelze 

udržovat pořádek. 
 

Děkujeme: 

-zřizovateli příspěvkové organizace ZŠ  a MŠ Radim za podporu, pomoc a spolupráci při akcích pořádaných 

školou; 

-občanům za jejich podporu ve sběrových akcích pořádaných školou; 

-Školské radě za podporu a spolupráci; 

-panu Ing. T. Růžičkovi za pomoc při realizování on-line výuky v době mimořádného opatření; 

-všem, kteří jakýmkoliv způsobem a pomocí přispěli k tomu, aby škola v naší obci dobře fungovala a aby 

se v ní děti i zaměstnanci cítili spokojeně; 

 

Důležité jsou pro nás i Vaše ohlasy a připomínky k dění ve škole i k její práci. Vaše náměty jsou 

pro nás inspirací k zamyšlení a ke změnám. Vzájemné naslouchání a komunikace pomáhají k lepšímu 

vzájemnému porozumění i ke zlepšení vztahů a k posílení vzájemné důvěry. 

 

 

 

 

 

 

Všem přeji do školního roku 2020/2021 jeho bezproblémový průběh, hezké léto a hlavně 

hodně zdraví .                                                                                

   

 

  V září se těšíme na shledanou.         

 

 

                                                                                             Za kolektiv ZŠ a MŠ Mgr. Petra Jirková 

                                                                                                           

                                                                              


