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ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ

ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ 2021/2022
Vážení rodiče, žáci a přátelé dětí a školy,
je tady nový školní rok a s ním i náš Zpravodaj. Obsahuje základní informace o loňském školním roce 2020/2021 a novém školním roce
2021/22, letos obzvláště důležité. Případné další informace lze získat z elektronických žákovských knížek a z webu školy.
Zpravodaj je v digitální verzi na webu školy a je rozesílán e–mailem rodičům všech žáků a také žákům od 6. ročníku. Pokud rodič
požádá třídního učitele nebo v sekretariátu školy o papírovou verzi, bude mu neprodleně vydána.
Zpravodaj jsme připravovali celé prázdniny, i když finální podobu jsme mu mohli dát až pár hodin před začátkem školního roku.
Dílem je to kvůli Covidu, dílem kvůli personálnímu obsazení na naší škole. Přesto věříme, že i letošní školní rok bude pro všechny
úspěšný a pohodový.
ZŠ J. A. Komenského, Lysá nad Labem, Komenského 1534,
tel: 325 551 220, 777 050 308; e–mail: info@zsjaklysa.cz, www.zsjaklysa.cz
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
Období vyučování, tj. prázdniny, ředitelské dny, třídní schůzky a konzultace, velké akce školy naleznete na webových stránkách
školy, elektronickou formou budou předávány všem rodičům a žákům školy prostřednictvím Edookitu.
PRÁZDNINY
podzimní:

St 27. 10. 2021 – Pá 29. 10. 2021

vánoční:

Čt 23. 12. 2021 – Ne 2. 1. 2022

pololetní:

Pá 4. 2. 2022 (vysvědčení Po 31. 1. 2022)

jarní:

Po 14. 3. 2022 – Ne 20. 3. 2022

velikonoční:

Čt 14. 4. 2022 (volno do Po 18. 4. včetně)

hlavní :

Pá 1. 7. 2022 – St 31. 8. 2022

OSTATNÍ TERMÍNY
Spolek rodičů žáků ZŠ JAK (Schůze zástupců tříd)

Út 14. 9. 2021 v 17.30, dále dle dohody

Třídní schůzky

Čt 16. 9. 2021 od 17.00 / 17.30

Konzultace u pedagogů

Čt 25. 11. 2022, Čt 28. 4. 2022 15.00 – 17.00

Výjezdní semináře 5.AB, 6.B

Po 13. 9. 2021 – Pá 17. 9. 2021

Lyžařský kurz 7. ročník

Po 24. 1. 2022 – Ne 30. 1. 2022

Lyžařský kurz 8. ročník

Ne 30. 1. 2022 – So 5. 2. 2022

Sport. soustředění 9.r s přípravou na přij. zkoušky

So 5. 2. 2022 – Pá 11. 2 2022
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ŠKOLNÍ DRUŽINA INFORMUJE
PROVOZNÍ DOBA ŠD
•
•

Pondělí až čtvrtek 06:15 – 17:00
Pátek do 16:30.

ORGANIZACE ČINNOSTI:
06:15 – 07:15

příchod dětí do ŠD, rekreační činnosti

07:30 – 07:40

úklid herny, odchod dětí do šaten

11:25 – 13:30

osobní hygiena, oběd, odpočinková činnost – četba, stolní a tvořivé hry

13:30 – 15:00

výchovně vzdělávací činnosti (plnění ŠVP ŠD)

15:00 – 17:00

individuální hry, vypracování zadaných školních úloh (pouze s písemným svolením
zákonných zástupců)

od 15.30

omezené slučování oddělení, doporučujeme co nejdřívější odchod dětí ze ŠD

V době vedlejších prázdnin v průběhu školního roku se provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem přerušuje. V případě, že podá
zákonný zástupce nejméně 14 dní předem požadavek docházky dítěte do ŠD, zajistí ŠD provoz při počtu nejméně 10 zájemců
z řad zákonných zástupců o umístění dítěte. Zákonní zástupci své dítě přihlašují sami, závazně a písemně. Školní družina pobyt
v tyto dny nenabízí.
Stejné podmínky pro zajištění provozu ŠD platí i v době ředitelského volna nebo mimořádného volna, s případným omezením
provozu podle pokynů hygienika.
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ ROK 2021/22:
1. odd. Fraitová Erika

736 684 319

přízemí G

2. odd. Kamenová Lenka

739 716 209

2. patro G

3. odd. Boubínová Helena

773 077 002

2. patro G

4. odd. Šlingrová Martina

732 814 654

2. patro G

5. odd. Zítková Miroslava

736 187 670

2. patro G

6. odd. Vrchotová Lenka

771 190 007

2. patro G, vedoucí vychovatelka

7. odd. Kvačková Kristýna

774 480 403

přízemí B

8. odd. Kuncová Bohumila

736 424 574

přízemí B

9. odd. Fišerová Andrea

731 946 013

přízemí B

PROSÍM VĚNUJTE POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍM INFORMACÍM TÝKAJÍCÍM SE PRVNÍCH DNŮ.
PROVOZ ŠD 1. ZÁŘÍ
•
•

pro žáky 2. – 3. tříd od 08:30 do 15:00.
pro žáky 1. tříd nebude tento den družina v provozu.

Rodiče mohou s dětmi tento den navštívit svoji družinu, seznámí se s vychovatelkou dětí a obdrží informace o provozu ŠD.
PROVOZ ŠD OD 2. ZÁŘÍ 2021 (BĚŽNÝ PROVOZ)
•
•

Pondělí až čtvrtek: 06:15 – 17:00
Pátek do 16:30.

PŘÍCHOD DO RANNÍ DRUŽINY
(postup platí do 17. září, po té již dítě dochází do ranní družiny samo)
•
•
•
•

příchod do ranní družiny od 6.15 do 7.15
zvonek 1. oddělení ŠD
rodič na kameru ohlásí příchod dítěte do ranní družiny vychovatelce, do budovy ZŠ nevstupuje
vychovatelka vyzvedne žáka u vchodových dveří a odvede ho do klubovny ŠD
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ŠKOLNÍ KLUB
Zápis do ŠK se bude konat ve středu 1. září 2021 od 07.00 do 10.00 v učebně Školního klubu. Žáci přinesou k zápisu řádně
vyplněnou přihlášku, která je ke stažení na webových stránkách ZŠ. Zápis proběhne bez přítomnosti rodičů.
•
•

přednostně budou přijímáni žáci vyššího stupně
doplnění kapacity ŠK o žáky nižšího stupně, kteří nebyli přijati k docházce do ŠD

Vzhledem k opatřením a doporučením ke COVID – 19 (minimalizovat kontakt mezi žáky různých tříd) budou žáci povinni po
celou dobu pobytu ve ŠK nosit respirátor/roušku. Vše s ohledem na aktuální situaci dle nařízení MŠMT pro ŠD i ŠK.
Rozhodnutí o přijetí do ŠK bude zveřejněno na webových stránkách školy.
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
•

Ničová Eva

722 806 767

Klubovna ŠK (přízemí pavilonu D) bude v provozu pondělí až pátek od 12.30 do 15.30.

ŠKOLNÍ RESTAURACE SCOLAREST
Vážení rodiče,
vzhledem k situaci, jež panuje již od března letošního roku, přinášíme prostřednictvím Zpravodaje základní školy JAK důležité
informace o organizaci stravování ve školní jídelně Scolarest v nastávajícím školním roce 2021 – 2022.
Stravování ve škole, kterou navštěvuje vaše dcera/syn v Lysé nad Labem zajišťuje společnost Scolarest – zařízení školního
stravování s.r.o. Jsme firma, která v České republice působí od roku 1991.
CENÍK OBĚDŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
•
•
•

Žáci MENU 7 – 10 let
Žáci MENU 11 – 14 let
Žáci MENU 15 a více let

29 Kč
31 Kč
33 Kč

DŮLEŽITÉ INFORMACE K LETOŠNÍMU ŠKOLNÍMU ROKU
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výdej obědů je zajištěn žákům pouze s ČIPEM a dostatečným KREDITEM na stravovacím kontě. Proto prosíme zákonné
zástupce, aby včas zkontrolovali svým dětem stav konta. Bez dostatečného obnosu na účtu nebo bez čipu/karty nemůže
být dítěti oběd vydán.
Konta strávníků lze nabíjet na pokladně, přes platební terminál nebo bankovním převodem.
Žáci ze ZŠ JAK budou vstupovat do jídelny z pavilonu H a stravování je umožněno pouze ve velké jídelně. Nelze odcházet
z jídelny přímo ven k autobusové zastávce – vrací se zpět pavilonem H a k šatnám a odchází hlavním vchodem.
Boční vchod přes dvůr Scolarestu do ulice Veleslavínova je určen pro školy B. Hrozného a veřejnost.
Stravování cizích strávníků je umožněno pouze před výdejem ve vymezeném čase od 10.45 do 11.15.
Nabídka výběru ze 4 druhů hlavních jídel a 2 druhů polévek, nápoj k obědu zdarma.
Obědy není nutné odhlašovat a přihlašovat.
Možnost přihlášení a objednání obědů lze přes web www.mujscolarest.cz – přihlašovací údaje obdržíte při přihlášení do
školní jídelny.
Zeleninový bufet není povolen na doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR.
Příbory balené.
Dezerty, saláty – pouze balené nebo porcované v misce.
U vstupu do jídelny budou umístěny dávkovače s dezinfekcí na ruce.
Vzorové porce jsou vystaveny ve vestibulu jídelny.

Čipy lze zakoupit v týdnu od 31. 8. 2021 od 07.00 do 13.00 v kanceláři Scolarestu.
Jakékoliv informace ke stravování Vám poskytne:
Erika Zumrová – vedoucí závodu
325 551 136, 325 551 144, 731 438 261, 392 ucetni.0910@scolarest.cz
Za společnost Scolarest sestavila Milena Šafaříková, regionální ředitel provozu
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NABÍDKA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT
Kroužky představují náplň volného času dětí v bezpečném prostředí, v letošním školním roce omezené. Všem vedoucím kroužků
bylo doporučeno, aby brali děti nejlépe z jednoho ročníku. Protože jsou zájmové aktivity vedeny pod jinými subjekty než je škola,
nejsou povinni se řídit pokyny našeho ředitelství. Zvažte pak účast Vašich dětí.
NABÍDKA KROUŽKŮ DDM NYMBURK PŘI ZŠ J. A. KOMENSKÉHO LYSÁ NAD LABEM
Název

Den konání

Od – do

Ročník

Vedoucí

Bowling

Čt, začíná 16. 09. 2021

13:45 – 15:00

II. stupeň

Mgr. František Hajný

Fotografický

Každý čtvrtek

13:45 – 15:15

6. – 9.

Michal Krebs

Robotika

Pondělí – lichý týden

13:30 – 15:00

6. – 9.

Petr Moucha

Volejbal

Út – lichý týden, začíná 21. 09. 2021

13:45 – 15:15

8. – 9.

Mgr. František Hajný

•
•
•
•
•

U kroužků DDM činí poplatek za 1 hodinu týdně 600 Kč Kč/rok, sportovní kroužky (fotbal, volejbal atd.) 1.000 Kč Kč/rok,
keramika a jiné výtvarné kroužky 800 Kč Kč/rok.
Přihlášky a GDPR lze vyzvednout v prvním školním týdnu v sekretariátu školy.
Platba výhradně na účet DDM, a to po první hodině. Popřípadě lze platbu uhradit v hotovosti v kanceláři DDM Nymburk
v době pokladních hodin.
Při malém počtu zájemců nebude kroužek otevřen. Minimální počet dětí pro otevření kroužku je řeší každý vedoucí
kroužku individuálně.
Kroužky začínají od 13. 9. (lichý týden) nebo 20. 9. (sudý týden)

KERAMICKÝ KROUŽEK
Zápis do kroužku keramiky proběhne 6. 9. od 13.30 do 16.30 u vchodu na ZŠ JAK (prvostupňové žáky musí k zápisu doprovodit
zákonný zástupce). Děti se musí na kroužek přihlásit znovu, i když na něj už vloni chodily. Lektorka Lenka Pořízková vyzvedává
děti v družině a zpět do družiny je znovu odvádí, pokud si rodiče nepřejí, aby po keramice odcházely domů. Kroužek bude probíhat
jednou za 14 dnů. Platba v letošním školním roce proběhne pololetně.
Přihlášky na kroužek keramiky budou k dispozici na začátku školního roku v sekretariátu školy.
TERMÍNY PRO LETOŠNÍ ROK
Pondělí
13.00 – 14.30
14.30 – 16.00
17.00 – 20.00

1. ročník
3. ročník
dospělí

vyzvednutí ze ŠD + předání do ŠD

13.00 – 14.30
14.30 – 16.00
16.00 – 18.15

2. ročník
4. ročník
6. ročník (5. ročník)

vyzvednutí ze ŠD + předání do ŠD

13.00 – 14.30
14.30 – 16.00
16.00 – 18.15

1. – 2. ročník dle počtu dětí
5. ročník
7. – 8. ročník dle počtu dětí

vyzvednutí ze ŠD + předání do ŠD

13.00 – 14.30
14.30 – 16.00
16.00 – 18.15

3. ročník
6. – 7. ročník dle počtu dětí
8. – 9. ročník dle počtu dětí

Úterý

Středa

Čtvrtek
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OSTATNÍ KROUŽKY V ZŠ J. A. KOMENSKÉHO LYSÁ NAD LABEM
•
•

•

Kulečníkový kroužek
p. Hochman – Středa 16:00 – 18:00 h (od 13. 9. 2021), tel.: 608 520 013
Včelařský kroužek
p. Opluštil – pondělí 16:00 – 17:00 h (od 13. 9. 2021), bližší info poskytne p. Opluštil (libor.oplustil@seznam.cz, příp.
tel.: 724 381 027)
Šachy
p. Havlena – pondělí 13.15 – 15.00 (milos.havlena@gmail.com, tel.: 602 481 273) kroužek začne 2. týden v září, tj. 6. 9.,
nábor 20. 9. v 13.15 v učebně C306.
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MILISCHOOL – JAZYKOVÉ KROUŽKY
L. Rudová (www.milischool.cz)
TERMÍNY
Úterý
13.00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00

4. třída
5. třída
6. třída

13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00

1. třída
2. třída
3. třída

13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
15:00 – 16:00
15:00 – 16:00

1. třída
3. třída
4. třída
2. třída
5. třída
6. třída
3. třída
7. třída
8. – 9. třída

Středa

Čtvrtek

DALŠÍ AKTIVITY V ZŠ J. A. KOMENSKÉHO LYSÁ NAD LABEM
Další aktivity jsou zdarma. Pouze jeden nepovinný předmět Základy křesťanského náboženství je známkován na vysvědčení
(známka a zameškané hodiny se nepočítají do průměru za pololetí). U všech níže uvedených platí, že po přihlášení je účast
povinná!
•
•
•

9. ročník – Příprava na přijímací zkoušky z Čj a M – J. Rudolfová, P. Ambrož, M. Trojanová.
Základy křesťanského náboženství – nepovinný předmět farář Mgr. L. Pešout, přihlášky na lysa@evangnet.cz,
případné dotazy na tel.: tel.: 604 173 781.
Speciálně pedagogická péče podle zařazení – H. Fabiánová, L. Majdlochová, M. Kicserová Hájková, L. Valešková
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DALŠÍ AKTIVITY VE MĚSTĚ LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ
•
•

•

•

•

Kurzy Aj pořádá Mgr. P. Otradovský, tel.: 728 678 993, pro více informací prosím navštivte webové stránky
www.kurzylysa.cz.
Rodinné centrum Parníček Lysá nad Labem – nabídku mnoha aktivit najdete na stránkách www.rcparnicek.cz –
např. Breakdance. Dále služba „Krátkodobé hlídání” a „Vyzvedávání a převody dětí ze ZŠ” na kroužky, do ZUŠ či do
herny RC Parníček.
Rodinné centrum Milovice – nabídku kroužků a dalších aktivit najdete na stránkách www.rcmilovice.cz –
např. Keramický kroužek pro děti od 5 let, Hrajeme si s fantazií (od 5 do 13 let), Teraristika (od 6 do 12 let), Jóga pro děti
(od 4 let).
Další kroužky (Dramatický kroužek, Čtenářský klub pro děti s odlišným mateřským jazykem, Kytara/ukulele, Klávesy,
Tuláček, Elektrotechnický kroužek, Malí debrujáři, Folklórní soubor Šáteček atd.) pořádá DDM Nymburk přímo
v Nymburce, ul. 2. května, bližší informace na www.ddm–nymburk.cz.
Loni se pro děti a mládež otevřel kroužek Aikido, japonského bojového umění využívající sílu protivníka. Pro více
informací kontaktujte trenéra Milana Valenta, viz přiložená pozvánka.
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ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY
•

Sekretariát je k dispozici v úředních hodinách od 7.00 do 15.00, případně na telefonu 325 551 220, 777 050 308

Jak jsme již informovali, letošní rok budou platby elektronicky přes Edookit. V případě nějakých nesrovnalostí kontaktujte
třídního učitele, popřípadě hospodářku školy N. Petrusovou.
•

Prosím využijte pokladní hodiny: po – pá 7.00 – 8.00 a 12.00 – 14.00, nově také na tel.: 771 180 007

CO JE VE ŠKOLE NOVÉHO?
PRAVIDLA V AREÁLU VZHLEDEM K ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID – 19
•

•
•

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 8. 2021, č. j. MZDR 14600/2021–19/MIN/KAN, bylo mimo
jiné zavedeno screeningové testování žáků v základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích
(dále jen „žáci“) neinvazivními antigenními testy, a to ve třech termínech 1. 9. (2. 9. – 1. ročník), 6. 9. a 9. 9. 2021.
Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně
dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid – 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na
covid – 19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
Zároveň jsou s ohledem na zájem na ochraně veřejného zdraví stanovena pravidla nošení ochranných prostředků nosu
a úst s uvedenými výjimkami ve všech společných prostorách
Pokud však žák test nepodstoupí, pak se na něj vztahují omezující opatření, protože není naplněn ani minimální
předpoklad toho, že není nemocen COVID – 19: Tito žáci budou povinni nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu
pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, a dále se na ně vztahují
některá další omezující opatření. Je nezbytné zdůraznit, že žáci, kteří se odmítají testovat a nosí tedy po celou dobu
pobytu ve škole ochranu dýchacích cest, mají povinnost být od ostatních osob vzdáleny 1,5 m pouze v době konzumace
potravin a nápojů. To je jediný okamžik, kdy si žák sundá ochranu dýchacích cest, a z tohoto důvodu je pro tuto dobu
stanoveno, že sedí s nezbytných odstupem od ostatních osob. Tito žáci nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají
se s odstupem od ostatních osob a nesmí zpívat.

E–MAILY OD 1. TŘÍDY
Již v loňském roce jsme vás informovali, že z důvodu pandemie COVID – 19 jsme všem žákům od 1. třídy založili školní e–mailové
adresy. Pro komunikaci ve škole využíváme hojně prostředí Google Workspace pro vzdělávání, které nabízí spoustu možností při
distanční výuce. Ačkoli věříme, že všichni doufají, že se situace z loňského roku nebude opakovat, chceme být připraveni na
všechny varianty, a tak v nastaveném trendu pokračujeme i letos.
Jak se žáci dostanou ke svým školním e–mailům, se dozvědí prostřednictvím své třídní paní učitelky.
NOVINKY S EDOOKITEM
Již tradičně chystáme pro tento školní rok novinky v Edookitu. Loni jsme rozšířili elektronické žákovské knížky, jejichž
prostřednictvím se omlouvala absence u žáků od 3. ročníku. V letošním roce se ruší papírové žákovské knížky a plně je pro všechny
ročníky nahrazuje elektronická verze. Její výhodou je mimo jiné i to, že si ji můžete stáhnout jako aplikaci do mobilního telefonu
(pro návod klikněte zde).
Zákonný zástupce žáka 1. – 9. ročníku může požádat o papírovou verzi ŽK u třídního učitele nebo v sekretariátu školy.
Další novinka, která se nasazuje s letošním školním rokem, jsou předpisy plateb u žáků a jejich realizace bezhotovostně. Pomocí
školního informačního systému Edookit bude možné uhradit všechny platby převodem (a za pomoci) QR kódu. Každý žák bude
mít svůj variabilní symbol platný po celou dobu školní docházky.
Jednotlivým platbám bude přidělen specifický symbol a každá z plateb bude hrazena na základě jednotlivých předpisů plateb.
O spuštění elektronických plateb budete informováni.

9

NOVÝ WEB
V loňském školním roce se nám podařilo nasadit nový web. Je přehlednější a rodiče i žáci na něm naleznou všechny potřebné
informace a aktuality.
NOVÍ ZAMĚSTNANCI
Minulý školní rok přinesl do našich řad drobné změny v personálním obsazení. V prosinci jsme mezi sebou znovu přivítali
asistentku V. Stránskou, v únoru mezi asistentky ještě přibyla K. Wernerová. Na své původní zaměstnání se v květnu vrátila
R. Švambergová. Na mateřskou dovolenou odešla V. Horová, již nahradila E. Káňová, která se vrátila po rodičovské dovolené,
dále L. Ernestová a V. Jandíková, která odešly na konci srpna. Na konci školního roku jsme se navíc rozloučili s L. Digaňovou, která
se stala ředitelkou ZŠ v Sojovicích, rozloučili jsme se s asistentkami pedagoga M. Mudrovou M. Obdržálkovou a S. Solnařovou.
V červenci pak svůj pracovní poměr po 14 letech ve funkci ředitelky školy ukončila M. Nováková, následoval ji i školník L. Boubín.
Z toho důvodu jsme již v červenci ve svých řadách přivítali nového školníka J. Hrubého. Od srpna byla novou ředitelkou jmenována
M. Ondrušková do doby jmenování nového ředitele na základě vypsaného konkurzního řízení. Od nového školního roku rozšíří
naše řady pedagogů: S. Ptáčníková, M. Stránská, M. Svašek, V. Turnová, O. Vokřálová.
Změnu jsme doznali také ve vrátnici. V červnu ukončili pracovní poměr V. Motlová a T. Šumpík. Od září budeme mít nového
vrátného R. Hyhlíka.

PROJEKTY A GRANTY OD 1. 9. 2021
PROJEKT „OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL” A „ MLÉKO DO ŠKOL”
I v tomto školním roce budeme pokračovat v projektech, které mají za cíl podpořit zdravou výživu a zvýšení spotřeby ovoce
a zeleniny a mléka a mléčných výrobků, v neposlední řadě podpořit správné stravovací návyky. Novinkou však je, že produkty
z obou projektů bude dodávat jedna společnost, a to HAPPYSNACK. Prostřednictvím této společnosti mají žáci možnost využívat
i zdravé „svačinky”, vyhovující tzv. pamlskové vyhlášce. Ta jsou uskladněna v automatu ve škole a jsou s doplatkem žáka. Žák
ZŠ má nárok na 1 kus dotovaného ochuceného mléčného výrobku denně. Další výrobek je pak prodáván za plnou cenu. Karty
z loňského roku mají automaticky prodlouženou platnost o další školní rok – tedy až do 30. 11. 2021. Změna platnosti se na
kartičkách projeví až během začátku školního roku. Karty pro prvňáčky a leták pro jejich rodiče teprve přivezou, bude vás
informovat TU. Na našem novém webu bude odkaz www.happysnack.cz, aby rodiče mohli pohodlně najít všechny informace
k projektu.
Závozovým dnem bude letos středa.
ŠABLONY OP VVV III
Pokračujeme v projektu Šablony OP VVV III, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018786. Škola čerpá finanční prostředky na
školního speciálního pedagoga (Mgr. L. Valešková), školního asistenta (L. Kamenová), již vyčerpala šablony na kariérového
poradce (Mgr. H. Otradovská), a to až do 01. 6. 2021.
ŠACHY DO ŠKOL
Šachy jsou na naší škole již tradičním kroužkem. Naše zapojení v projektu Šachy do škol si klade si za cíl pomoci žákům pomocí
výuky šachů lépe naplňovat cíle základního vzdělávání. Jeden rok byly šachy i nepovinným předmětem, ovšem poté se takový
předmět stává povinným, což nebyli někteří žáci schopni dodržovat.
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REKONSTRUKCE, OPRAVY V AREÁLU ŠKOLY A POŘÍZENÍ NOVÝCH POMŮCEK PRO POTŘEBY
ŠKOLY
financované z rozpočtu školy nebo přímo zřizovatelem (Město Lysá nad Labem) do 31. 8. 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malování v areálu ZŠ
364.700 Kč
Nábytek žákovský, kancelářský ZŠ
636.380 Kč
Nábytek 2020 ŠD
229.517 Kč
Učebnice
294.912 Kč
Drobný majetek do 3.000 Kč (dávkovače dezinfekce, pracovní pomůcky)
130.035 Kč
Drobný majetek do 3.000 Kč ŠD (hry, hračky, stavebnice, drobné zařízení)
62.452 Kč
Drobný dlouhodobý majetek nad 3000 kč (stoly, tabule, stojany, police)
300.854 Kč
Drobný dlouhodobý majetek ŠD nad 3000 kč ŠD (přístřešek pískoviště, videotelefony, herní prvky)
75.538 Kč
Učební pomůcky a technika PC
824.955 Kč
Podlahy opravy PVC
74.229 Kč
Montáž osazení čerpadla a nádrže na vodu
89.250 Kč

OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ (REVIZE, PROHLÍDKY, SERVIS VÝTAHŮ, NÁHR. DÍLY, ELEKTROINSTALACE)
•
•
•
•
•
•
•
•

Posílení tlaku vody v ZŠ včetně PD
Pavilon G – rek.VaK, topení elektro
Dostavba pav.C navýšení kapacity vč. šaten
Přístřešek
Rekonstrukce elektro v pav. D, II.etapa
Oprava chodníku podél pavilonu B
Rekonstrukce pavilonu E 1. etapa
PD rekonstrukce pavilonu E 2. etapa

400 tis. Kč
3.350 tis. Kč
3.500 tis. Kč
200 tis. Kč
2.000 tis. Kč
700 tis. Kč
15 000 tis. Kč
800 tis. Kč

SPOLEK RODIČŮ ŽÁKŮ ZŠ J. A. KOMENS KÉHO LYSÁ NAD LABEM
Spolek rodičů žáků Základní školy J. A. Komenského v Lysé n. L. spolupracuje se školou a je pravidelně informován o důležitém
dění ve škole, které se týká rodičů a jejich žáků. Je pomocnou rukou školy, především v akcích, do kterých jsou potřeba zapojit
rodiče. Na schůzích zástupců tříd se probírají důležité informace ze školské rady, např. zachování zeleně kolem školy, udržení
provozu automobilů na přijatelné úrovni, výše sponzorského daru dětem. Spolek totiž svými vybranými příspěvky podporuje
finančně školu tam, kde peníze scházejí. V roce 2020/2021 bylo setkávání členů Spolku rodičů omezeno vlivem pandemie, ale
i tak se podařilo zaslat škole dar ve výši 240.000 Kč na výukové digitální zařízení (tablety, notebooky a výukové roboty), pro
1. stupeň.
za rodiče M. Kubica, předseda spolku
PŘÍSPĚVKY SPOLKU RODIČŮ
Schůze zástupců tříd odsouhlasila 400 Kč na rodinu, splatné 31. 10. 2019 bez výjimky prominutí příspěvku, sociálně slabé rodiny
si mohou dohodnout splátkový kalendář.
2018/2019

2019/2020

87.685 Kč

262.194 Kč

175.120 Kč

174.560 Kč

Výdaje

0 Kč

0 Kč

Banka

612 Kč

911 Kč

0 Kč

250.000 Kč

612 Kč

927 Kč

262.194 Kč

185.843 Kč

Počáteční stav
Příspěvky během období

Sponzorský dar škole
Výdaje celkem
Konečný stav (celkem)

Sestavila Vlasta Poustecká dne 5. 8. 2020, pokladník Spolku rodičů, zástupce třídy 7.A
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JAK MOHOU POMOCI RODIČE?
•

Vybavte své děti min. 2 rouškami v sáčcích. V areálu stále platí pro všechny osoby povinnost nosit ve společných
prostorách roušku.

•

Respektováním zákazu doprovázení dětí do areálu školy z epidemiologických důvodů do odvolání. Využívejte
komunikační systémy v Edookitu, mailem nebo telefonicky. V době vyučování jsou učitelé ve třídě pro děti a mají mnoho
dalších povinností i o přestávkách, odpoví Vám nejdéle do 24h. V případě předem sjednané nutné osobní schůzky ve
škole si po vstupu nasaďte roušku, hlaste se u p. vrátného/pí vrátné a zapište se do návštěvní knihy.

•

Pro nově nastoupivší žáky budou v průběhu prvního zářijového týdne vygenerovány přístupové údaje do systému
Edookit, který od letošního roku zajišťuje ve všech třídách elektronickou žákovskou knížku. Pokud své údaje do pátku
3. 9. 2021 neobdržíte, případně budete mít s přihlášením jakýkoliv problém, prosím kontaktujte zástupkyni
J. Sedláčkovou. K usnadnění práce rodičů přikládáme i návod pro rodičovský portál (zde).

•

Odevzdáním vyplněného lístku Informovaný souhlas pro školní rok 2021/2022 s aktuálními telefony a kontakty.

•

Kontrolou elektronické žákovské knížky od 1. ročníku, a to včetně omlouvání absence

•

Respektováním dopravního značení před školou a stálým vysazováním dětí nikoli přímo před hlavním vchodem, ale
v bočních ulicích.

•

Svou účastí na třídních schůzkách ve čtvrtek 16. 9. 2021 v 17.00 na I. stupni, v 17.30 na II. stupni. Budou se podávat
základní informace o akcích školy a třídy, lyžařském kurzu 7. ročníku a sportovním soustředění 8. a 9. ročníku, přihláškách
na SŠ v 5. a 9. ročníku. Také se budou projednávat důležité změny v průběhu školního roku, proběhne volba či potvrzení
zástupce třídy a jeho náhradník pro Spolek rodičů. Ti pak zastupují třídu na Schůzi zástupců tříd a ovlivňují chod školy.

•

Ohlášením změny svých telefonů, adres, e–mailových adres a především zdravotního stavu svého dítěte (alergie, brýle,
omezení pohybu atd.). I my chceme chránit jeho zdraví a být s Vámi v kontaktu, ale bez informací od Vás to nedokážeme.

•

Vybavením dětí lžičkou na výrobky projektu Mléko do škol.

•

Zájmem o práci svého dítěte, kontrolou jeho domácí přípravy, zajištěním optimálních podmínek pro práci, aby úspěšně
zvládalo své školní povinnosti, a to i v případě dalšího uzavření školy z důvodu nákazy Covid–19. Respektujte prosím
výchovné a vzdělávací záměry školy a nesnižujte naši autoritu nevhodným vyjadřováním před dětmi. V případě odlišných
názorů kontaktujte příslušného pedagoga, třídního učitele nebo přímo ředitelku na e–mailech uvedených na webu.
E–maily by měly mít informativní charakter, vše v klidu vyřešíme na osobních schůzkách za přítomnosti příslušných
vyučujících, případně vedení školy.

•

Apelováním na bezpečné chování svého dítěte ve škole. Pokud dojde k jeho úrazu při porušení školního řádu, pojišťovna
sníží nebo zcela zamítne tzv. pojistné plnění úrazu. Totéž platí o odcizených nebo ztracených věcech, jejichž přítomnost
ve škole je zakázaná nebo není nutná (viz Školní řád č.j. 3/19–20 bod 2.8, 2.9, 3.2.14.).

•

Ztráty a nálezy: nalezené cennosti se odevzdávají v sekretariátu školy od 7.00 do 15.00, případně v družině do 17.00.
Vyzvednout je můžete u školního klubu nebo v sekretariátu (včetně velmi cenných drobností – šperky, mobily, klíče)
mezi 7.00 – 15.00. V době třídních schůzek a konzultací jsou věci umístěny v pavilonu A. Nevyzvednuté věci budou
v měsících únor a červenec odevzdány na charitu, nebo ekologicky zlikvidovány. Z hygienických důvodů je nelze
skladovat déle.
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ZŠ JAK INFORMUJE
PLAVÁNÍ VE 2. A 3. TŘÍDÁCH
Od letošního školního roku by měly 2. a 3. třídy plnit povinný plavecký výcvik. Bohužel i z důvodu změny vedení školy nemohla
být smlouva na plavecký výcvik uzavřena před 1. srpnem 2021. Proto jsme se dozvěděli termíny plavání až v posledním srpnovém
týdnu.
•
•
•

Třídy 2.A a 2.B budou jezdit na plavecký výcvik hned ráno, dbejte prosím včasného příchodu dětí do školy.
Třídy 2.AB začínají s plaveckým výcvikem 9. 9. 2021, a to hned v ranním cyklu, tedy s odjezdem od školy v 7.15 hodin.
Tentýž den je následují třídy 3.AB.
Od 25. listopadu vystřídají tyto třídy 2.CD a 3.C.

Prosíme proto rodiče žáků o součinnost.
•
•

žáci potřebují na plavání: 2x ručník, gumové přezůvky vhodné do prostor bazénu, plavky, mýdlo, hřeben, dívky ideálně
i koupací čepici,
vzhledem k chladnému počasí vybavte své dítě i klasickou čepicí.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
S penězi vybranými od zákonných zástupců žáků v roce 2020/2021 po odsouhlasení schůzí zástupců tříd Spolku rodičů 150 Kč na
žáka I. stupně a 100 Kč na žáka II. Stupně splatné vždy do posledního dne 1. měsíce pololetí 30. 9. a 28. 2.
KOPÍROVÁNÍ A POMŮCKY NA VV
Vybráno

98.300 Kč

Výdej celkem

98.300 Kč

Zůstatek

0 Kč

PENÍZE ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN A KAŠTANŮ
Zůstatek z předešlého období

17.573 Kč

Získáno za sběr, kaštany

3.869 Kč

Jízdné na školní soutěže

5.638 Kč

Školní parlament
Výdaje celkem
Zůstatek

289 Kč
5.927 Kč
15.515 Kč
Sestavila Jaroslava Kratochvílová účetní školy
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VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ LOŇSKÉHO ROKU 2020/21
CELOSTÁTNÍ TESTOVÁNÍ SCIO, 8. A 9. ROČNÍK
•
•
•
•
•
•

V květnu 2020 mělo proběhnout již tradičně celorepublikové SCIO testování s názvem Trénink na přijímací zkoušky
2019/20. Z důvodu pandemie Covid – 19 bylo testování na naší škole přesunuto do nového školního roku 2020/21.
Deváťáci se měli možnost poprat s Tréninkem na přijímací zkoušky v září 2020, osmáci jej tradičně absolvovali v květnu
2021.
Výsledky byly jako vždy se značnými výkyvy, způsobenými mimo jiné pandemií Covid–19. Lepších výsledků dosáhl
8. ročník, který měl průměrný percentil vyšší ve všech testovaných oblastech.
Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. a 7. a 9. ročníku ZŠ
V loňském školním roce nebyla naše škola Českou školní inspekcí vybrána pro zjišťování výsledků žáků 5., 7. a 9. ročníku
ZŠ.
Pro školní rok 2020/2021 jsme ovšem vybráni byli. Vzhledem k epidemiologické situaci v zemi se však toto zjišťování
výsledků žáků neuskutečnilo.

NA ZÁVĚR
Čeká nás další školní rok plný očekávání, částečného napětí a obav, jak to všechno bude. Velmi si přejeme, aby na naší škole
v nastupujícím školním roce 2021/2022 byla přátelská a kolegiální atmosféra. Aby se všichni naši žáci, my učitelé, ale také ostatní
kolegyně a kolegové z pedagogických i nepedagogických pracovníků na vzdělávání zprostředkované naší školou těšili. Nenechali
si ničím zkazit radost z naší náročné, zodpovědné, ale zároveň přínosné práce. A také chceme připomenout, že učitel může žákovi
díky vzdělání otevřít dveře k lepší budoucnosti, ale vstoupit do nich musí každý sám.
Za ZŠ JAK Lysá Mgr. Martina Ondrušková, ředitelka školy
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