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Informáček      2022/2023 
 

 

       Vážení rodiče a milí žáci, 

zasloužené prázdniny se pozvolna krátí. Věřím, že děti i 

Vy, dospělí, jste si užili krásné léto a načerpali jste energii do 

školních dnů.  

V novém školním roce jsme se rozhodli zachovat některá 

organizační opatření z minulých školních let. Jedná se o zahájení 

a ukončení výuky v jednotlivých ročnících. Přesné časové 

rozvržení najdete  ZDE.  

 Na našich webových stránkách (www.zsradimukolina.cz) 

budou postupně zveřejňovány a upřesňovány informace a 

dokumenty, které se týkají nového školního roku. 

Od 1. 9. 2022 dochází k úpravám ŠVP „Radimská lípa“ podle nových pokynů zveřejněných v RVP 

ZV. V učebním plánu dochází k následujícím změnám: vyučovací předmět „Informatika“ je zařazen ve 4. 

a 5. ročníku, a to 1 hodina týdně. Anglický jazyk bude vyučován od 2. ročníku (1 hodina týdně), ve 3. – 5. 

ročníku po třech hodinách týdně. 

 Školní rok 2022/2023 zahájíme ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8.00 hodin. Slavnostní přivítání žáků 1. 

ročníku proběhne ve třídě 1. ročníku v přízemí budovy ZŠ. 2. a  5. ročník bude mít učebny v 1. patře 

budovy, 1., 3. a  4. ročník  budou mít učebny v přízemí.  

 V rozvrhu hodin budou nadále zařazeny hodiny speciálně pedagogické péče pod vedením 

speciálního pedagoga a hodiny doučování, které budou probíhat v rámci Projektu výzvy 02_20_080 

Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV). V poskytování speciálně - 

pedagogické péče má naše škola velmi dlouhou tradici. Dlouhodobě aktivně spolupracujeme se školskými 

poradenskými zařízeními a s mnoha odborníky v oblasti výchovy, vzdělání, reedukace a pediatrie.  

Povinná výuka plavání zůstává v rozsahu 40 vyučovacích hodin. Je stanovena pro 2. a 3. ročník. Ve 

školním roce 2022/23 je tato výuka naplánována v termínu 4. 1. 2023 - 15. 3. 2023. Náklady na výuku hradí 

pro všechny zúčastněné žáky škola, rodiče hradí pouze dopravu. Pokud MŠMT vyhlásí Výzvu na podporu 

výuky plavání, pokusí se škola finanční prostředky z této Výzvy získat.  

 Pro žáky 1. ročníku budeme tradičně otevírat kroužek anglického jazyka, který povede pedagog ZŠ. 

Plánujeme uskutečnit tradiční osvědčené akce (projekt Týden Podzimáček, vánoční zpívání ve spolupráci 

se zřizovatelem, školu v přírodě pro žáky 4. a 5. ročníku v závěru školního roku atd.). Na školním dvoře je 

občanům stále k dispozici nádoba na ukládání kuchyňského přepáleného oleje (v minulém školním roce 

získali žáci celé MŠ a ZŠ vstup zdarma do parku Louisiana Ranch v Církvici u Kutné Hory). Sběry 

pomerančové a citrónové kůry a papíru uspořádáme po dohodě s odběrateli surovin.  

 Škola v současné době čerpá finanční prostředky z OP VVV v rámci Výzvy 02_20_080 Šablony III 

v projektu s názvem „MŠ a ZŠ Radim 80“. Termín jeho realizace je  1. 9. 2021 –  30. 6. 2023 a celková 

výše rozpočtu činí  612.571 Kč. Prostředky byly a jsou využívány na tyto aktivity: MŠ: Školní asistent, 

Školní speciální pedagog, Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných 

návštěv, Projektový den ve výuce, Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ; 

ZŠ: Školní speciální pedagog, Klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, 

Projektový den ve výuce, Projektový den mimo školu.  

 

 

 

https://www.zsradimukolina.cz/rozvrhy-jednoduchy-prehled_2022-23/
http://www.zsradimukolina.cz/
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Důležité termíny a organizace školního roku 2022/2023: 
 

Prázdniny: 

Podzimní 26., 27. 10. 2022  

Vánoční 23. 12. 2022 –  2. 1. 2023 (společně s MŠ); vyučování a provoz MŠ začne v  ÚT 3. 1. 2022; 

Výpis z klasifikace s hodnocením za první pololetí bude žákům předán v ÚT 31. 1. 2022. 

Pololetní PÁ 3. 2. 2023 

Jarní   20. 2. - 26. 2. 2023 

Velikonoční  ČT 6. 4., PÁ  7. 4. 2023 (státní svátek) 

Hlavní prázdniny  1. 7. –  3. 9. 2023 

Školní vyučování pro školní rok 2023/24 začne ve ČT  4. 9. 2023.                                           

 

Organizace provozu školy a školní družiny: 

I. třída  - 1. ročník 17 žáků      tř. učitelka Mgr. Edita Hrubešová 

II. třída - 2. ročník 16 žáků      tř. učitelka Mgr. Monika Baštová                     

III. třída - 3. ročník 16 žáků      tř. učitelka Mgr. Lucie Němčíková 

IV. třída - 4. ročník 13 žáků      tř. učitelka Mgr. et Mgr. Gabriela Žuchadarová             

V. třída - 5. ročník 24 žáků                tř. učitelka Mgr. Garika Nováková 

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    

Asistentky pedagoga: Bc. Romana Menšíková, Bc. Lenka Hnátková, Kristina Sýkorová, Jaroslava  

Valentová, Alena Koděrová; 

Organizace provozu MŠ: 

1. třída – Myšky - Evženie Břízová, Jana Petráková  

2. třída – Veverky - Ivana Čáslavová, Dana Zámostná 

Asistentka pedagoga: Alena Koděrová 

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. 2022 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. 
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Často se zabýváme výukou, ale škola má i podstatnou výchovnou roli. Děti ve škole tráví mnoho 

času. Témata spojená s výchovou nelze opomíjet. Prioritou práce pedagogických pracovníků naší školy je 

zkvalitňovat vzájemné vztahy žáků v kolektivu, cíleně věnují klimatu třídy. Někdy však, i přes veškerou 

snahu (mnohem snadnější je „jen“ učit, ostatní neřešit), problémy nastávají. 

O významu vzájemné komunikace, spolupráce, pochopení a tolerance jsme měli možnost se 

v minulých dvou letech přesvědčovat téměř denně. Škola usiluje o to, aby nevznikaly zbytečné bariéry a 

nedorozumění mezi rodiči, učiteli a žáky. Proto Vás žádáme: 

- řešení problémových situací neodkládejte. 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; 

- během dopolední výuky předáváme děti pouze osobně. Nevyžadujte uvolňování žáků během dopolední 

výuky bez doprovodu dospělé osoby; 

- žák opouští školu pouze na písemnou žádost zákonného zástupce s uvedeným datem, časem odchodu a 

způsobem odchodu – sám nebo s doprovodem. Telefonická dohoda nestačí; 

- 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. V neuklizené šatně nelze udržovat pořádek. 

 

Děkujeme: 

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

školou; 

-TJ Viktoria Radim za spolupráci se školou; 

-panu Ing. T. Růžičkovi za starost a péči o ptačí obyvatele školní zahrady; 

-Školské radě za podporu a spolupráci; 

-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;   

   

 Na nový školní rok se těšíme. Věřím, že se proběhne bez nečekaných překážek a změn. Dětem přeji 

hodně radosti z nových poznatků a úspěchů ve škole a Vám hodně radosti z úspěchu Vašich dětí.                                                         

        

 

 

                                                                               Za kolektiv ZŠ a MŠ Radim Mgr. Petra Jirková 

                                                                                                           

                                                                              


