2022-23
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ

ZŠ J. A. KOMENSKÉHO LYSÁ NAD LABEM

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ 2022-23
Vážení rodiče, žáci a přátelé dětí a školy,
je tady nový školní rok a s ním i náš Zpravodaj. Jako každý rok obsahuje základní informace o škole, školní družině / klubu a školní
jídelně. Dozvíte se zde také nabídku mimoškolních aktivit, informace o akcích týkajících se naší školy i projektech, ve kterých je
naše škola zapojena.
Další informace lze získat z elektronických žákovských knížek a z webu školy, které jsou průběžně aktualizovány.
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.
Věříme, že 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:
vánoční:
pololetní:
jarní:
velikonoční:
hlavní prázdniny:

St 26. 10.
Pá 23. 12.
Pá 3. 2. 2023
Po 6. 2.
Čt 6. 4. 2023
So 1. 7.

Čt 27. 10. 2022
Po 2. 1. 2023
(vysvědčení Út 31. 1. 2023)
Ne 12. 2. 2023
(volno do Po 10. 4. včetně)
Ne 3. 9. 2023

OSTATNÍ JIŽ NAPLÁNOVANÉ AKCE








Spolek rodičů žáků ZŠ JAK (Schůze zástupců tříd)
Třídní schůzky
Konzultace u pedagogů
Lyžařský kurz 7. ročník
Sport. soustředění 8. ročník
Sport. soustředění 9. r s přípravou na přij. zkoušky
Ředitelský den

Út 13. 9. 2022 v 17.30, dále dle dohody
Čt 15. 9. 2022 17.00 / 17.30
Čt 24. 11. 2022, 27. 4. 2023 v 15.00 – 17.00
zajišťuje se
zajišťuje se
zajišťuje se
Pá 18. 11. 2022

ORGANIZACE PRVNÍCH Š KOLNÍCH DNŮ






Čtvrtek 1. 9. 2022
vyučování 1 vyučovací hodina.
Pátek 2. 9. a pondělí 5. 9. 2022
2. - 5. ročník 4 vyučovací hodiny, 7. - 9. ročník 5 vyučovacích hodin.
1. ročník
pátek 2. 9. 2022
2 vyučovací hodiny
pondělí 5. 9. a úterý 6. 9. 2022
3 vyučovací hodiny
od středy 7. 9. 2022
4 vyučovací hodiny
6. ročník
informace od třídních učitelů již na konci školního roku.

V PŘÍPADĚ EVAKUACE Š KOLY SE ŽÁCI PŘESUNOU NA URČENÁ MÍSTA
1.

ročník,

ŠD, ŠK - Městská knihovna

2.

ročník

MŠ Mašinka

3.

ročník

sál ZUŠ Lysá nad Labem

4.

ročník

MŠ Pampeliška

5.

ročník

MŠ Čtyřlístek

6.

ročník

Domov Na Zámku

7.

ročník

velká zasedací místnost Městského úřadu

8.

ročník

Hasičská zbrojnice

9.

ročník

Střední škola designu Lysá nad Labem
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ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY



Sekretariát je k dispozici v úředních hodinách:
Případně na telefonu:

7:00 - 15:00h
325 551 220, 777 050 308

Veškeré platby budou elektronicky přes Edookit. Pouze příspěvek Spolku rodičů a na pomůcky Vv se bude vybírat hotově. V
případě nějakých nesrovnalostí kontaktujte třídního učitele, popřípadě hospodářku školy N. Petrusovou.



Pokladní hodiny: po - pá 7:00 - 8:00 a 12:00 - 14:00
telefon:
325 551 220

NOVINKY
E-MAILY VŠECH ŽÁKŮ
Již v předchozích letech 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, které nabízí spoustu možností při distanční výuce. Ačkoli
věříme, že se situace z předchozích let již nebude opakovat, chceme být připraveni na všechny varianty. Proto 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.
V letošním roce budeme nově testovat elektronickou třídní knihu ve školní družině a školním klubu. Žákům se tedy v rozvrhu objeví
i ŠD a ŠK.
Samozřejmě budeme pokračovat i s bezhotovostními platbami. Připomínáme: každý žák bude mít svůj variabilní symbol platný po
celou dobu školní docházky. Jednotlivým platbám bude přidělen specifický symbol a každá z plateb bude uhrazena na základě
jednotlivých předpisů plateb.
I nadále budeme využívat pouze elektronické žákovské knížky. Její výhodou je mimo jiné i to, že si ji můžete stáhnout jako aplikaci
do mobilního telefonu.
Zákonný zástupce žáka 1. - 9. ročníku může požádat o papírovou verzi ŽK u třídního učitele nebo v sekretariátu školy.
NOVINKY NA WEBU
Náš web se stále snažíme vylepšovat. V letošním školním roce budeme akce tříd zapisovat do kalendáře na webu. Podrobné
informace ke každé akci vždy najdou žáci i zákonní zástupci v Edookitu.
Nezapomeňte sledovat J. A. K se žije - záložka, ve které naleznete informace o akcích a aktivitách naší školy.
NOVÍ ZAMĚSTNANCI
Během loňského školního roku pedagogy na 1. stupni posílila Z. Špačková. Na konci školního roku jsme se rozloučili s P. Ambrožem,
E, Poláškovou, J. Sedláčkovou, M. Svaškem a asistentkami pedagoga L. Hnátkovou a L. Ocelákovou.
Od nového školního roku rozšíří naše řady pedagogů M. Babicová - 3. A, J. Cvrček - II. stupeň Čj, Čsp, A. Čulík - II. stupeň Aj, P. Mejzr
- II. stupeň Tv, Z a I. stupeň Aj, M. Šnajdr - II. stupeň Př, Tv, Vz.
Řady asistentek pedagoga rozšíří N. K. Nešpůrková, M. Nohejlová, O. Otavová
ZMĚNA ČIPU OD ŠKOLY/ ŠATNY


Cena čipu od školy / šatny se zvyšuje na 150 Kč
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ŠKOLNÍ DRUŽINA / ŠKOLNÍ KLUB
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Provozní doba ŠD:

6:15 - 17:00 hod (pátek 16:30 hod)

6:15 – 7:15

příchod dětí do ŠD, rekreační činnosti

7:30 – 7:40

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. 45

slučování oddělení

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.
V době ředitelského volna nebo mimořádného volna je dětem prostřednictvím třídních učitelů nabídnuta možnost umístění ve ŠD
(s případným omezením provozu podle pokynů hygienik).
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ ROK 2022/23
1. odd. Tůmová 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 20 22:



pro žáky 2. - 3. tříd od 8.30 hod do 15.00 hod. (není ranní družina)
pro žáky 1. tříd nebude tento den družina v provozu.

Rodiče mohou s dětmi tento den navštívit svoje oddělení družiny. Zde se seznámí s vychovatelkou dětí a obdrží informace o
provozu ŠD.
OD 2. ZÁŘÍ 2022:


běžný provoz ŠD (6:15 – 17:00 hod. pá 16:30 hod)
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PŘÍCHOD DO RANNÍ DRUŽINY
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 (platí do 16. září, po té již dítě dochází do
oddělení samo).

KURZ POHYBOVÉ AKTIVITY V DRUŽINĚ
V letošním školním roce otevírá společnost PROFITRAINERS s.r.o. kurz pohybové aktivity v družině. Děti z 1. - 3. třídy se mohou
přihlásit na pět tematických, sportovních lekcí v průběhu školního pololetí. Cena kurzu činí 750 Kč, tréninky povedou úspěšné
reprezentantky ČR ve sportovním aerobiku - Markéta Linhartová a Denisa Barešová. Bližší informace budou rodičům rozesílat třídní
učitelé na začátku školního roku.
ŠKOLNÍ KLUB
Zápis do ŠK se bude konat ve čtvrtek 1. září 2022 od 7.00 do 10.00 hod. v učebně Školního klubu. Žáci přinesou k zápisu řádně
vyplněnou přihlášku, která je ke stažení na webových stránkách ZŠ. Zápis proběhne bez přítomnosti rodičů.
Rozhodnutí o přijetí do ŠK bude zveřejněno na webových stránkách a vchodových dveřích ZŠ.
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ:


Ničová Eva

722 806 767

Klubovna ŠK (přízemí pavilonu D) bude v provozu po - pá 12:30 hod - 15:30 hod.
KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ D O ŠKOLNÍHO KLUBU:



přednostně přijímáni žáci vyššího stupně
doplnění kapacity ŠK o žáky nižšího stupně, kteří nebyli přijati k docházce do ŠD
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ŠKOLNÍ RESTAURACE SCOLAREST
ZÁKLADNÍ INFORMACE KE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Žáci si vybírají z aktuální nabídky 4 jídel, 2 polévek, bez objednávkového systému.



školní program pro děti ZDARMA – ovoce, jogurt, kompot, salát
dále si vybírají z moučníků a z různých typů salátů

Rozhodne-li se využívat stravovací služby školní restaurace Scolarest, je nezbytné dodržet několik zásadních kroků






vyplnit přihlášku, kterou obdržíte u pracovníka Scolarestu
zakoupit si stravovací čip pro evidenci odebraných obědů a jiného sortimentu
cena čipu od září 2022 100 Kč
každý strávník bude mít zřízené konto, kde budou zaznamenány pohyby (nabití konta, konzumace, vybití konta)
dítěti nelze vydat oběd, pokud konto bude mínusové

Upozornění: Je nutné tento čip opravdu nosit. Bez čipu nebude vydán oběd.
Všechny pohyby na kontě je možné sledovat přes internetový portál www.novy.mujscolarest.cz
Na portálu můžete po provedení bezplatné registrace (vygenerováním autorizačního kódu) získat informaci





o konzumaci
stavu zůstatku prodeje
možnost zákazu prodeje
platební údaje

Platbu je třeba provádět vždy na 1 měsíc dopředu, částku dle svého uvážení. Provádějte ve prospěch účtu společnosti SCOLAREST
– zařízení školního stravování spol. s r.o.




převodním příkazem ze svého bankovního účtu
vkladem hotovosti u některé pobočky KB za poplatek
vkladem hotovosti nebo platebním terminálem přímo v jídelně

Zakoupení čipu je možné každý všední den od 6:00 - 14:00.
CENÍK JÍDEL PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023




7 - 10 let oběd
11 - 14 let oběd
15 let a více oběd

35 Kč
37 Kč
39 Kč

Veškeré informace Vám poskytne vedoucí ŠR Erika Zumrová – tel: 731 438 261 nebo na e - mailu: zr.0910@scolarest.cz.
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NABÍDKA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT
Kroužky představují náplň volného času dětí v bezpečném prostředí. Na naší škole jsou vedeny různými organizacemi.
NABÍDKA KROUŽKŮ DDM NYMBURK PŘI ZŠ J. A. KOMENSKÉHO LYSÁ NAD LABEM
Bowling

II. stupeň

čtvrtek

13:45 - 15:00

F. Hajný

Deskové hry

4. - 9. roč.

čtvrtek

13:30 - 15:00

E. Káňová

Fotografický

II. stupeň

čtvrtek

13:45 - 15:15

M. Krebs

Malý Debruár

4. a 5. roč.

úterý

13:30 - 14:15

S. Sabáková

Psaní na klávesnici

5. - 9. roč.

čtvrtek

13:30 - 14:30

S. Sabáková

Vaření

5. - 7 roč.

pátek

12:30 - 14:30

N. K. Nešpůrková

Volejbal

II. stupeň

úterý (sudé)

13:45 - 15:15

F. Hajný

Vybíjená

4. a 5. roč.

středa (lichá)

12:30 - 13:15

F. Hajný

Základy francouzštiny

5. - 7. roč.

pondělí

13:30 - 14:30

J. Braultová

ORGANIZACE ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO KROUŽKU KERAMIKY VE ŠKOLNÍM RO CE 2022/2023
Pondělí



13.30 - 15.00
15.00 - 16.30

1. ročník
2. ročník

Děti jsou rozděleny podle ročníků. Oba termíny jsou určeny dětem prvních a druhých ročníků, které si vedoucí kroužku vyzvedne
z družiny a po kroužku je opět předá do jednotlivých oddělení. Děti od třetích tříd mají možnost chodit na ZŠ B. Hrozného. To platí
i pro druhý stupeň.
Na ZŠ J. A. Komenského bude keramika vždy v pondělí v časovém rozmezí 13.30 - 15.00 a 15.00 - 16.30 hodin. Oba termíny jsou
určeny dětem prvních a druhých ročníků, které si vyzvednu z družin a po kroužku je opět předám do jednotlivých oddělení.
Zápis do kroužků keramiky pro zájemce z obou základních škol proběhne dne 7. 9. 2022 od 14.00 do 15.30 na ZŠ B. Hrozného –
2. stupeň, boční vchod budovy (venkovní prostory). Při zápisu u dětí z prvního stupně je nutná účast zákonného zástupce.
Přihlášky si děti mohou vyzvednout v sekretariátu ZŠ J. A. Komenského a ZŠ B. Hrozného
Zahájení kroužku keramiky v pondělí 3. 10. 2022. Bližší info na Lenka Pořízková (lenipor@gmail.com)
PRO DĚTI Z OBOU ZÁKL ADNÍCH ŠKOL
Děti z 3. a 4. ročníků si budou vyzvedávat z hodin keramiky zákonní zástupci před hlavním vchodem do budovy ZŠ B. Hrozného.
Děti z 5. a vyšších ročníků budou docházet na kroužek keramiky samostatně a také samostatně odcházet.
V případě, že děti z obou základních škol nebudou moci navštěvovat zájmové kroužky společně (opatření vlády, zhoršující se
epidemická situace), budou kroužky probíhat opět na každé škole zvlášť (po stanovenou dobu), tzn. jednou za 14 dní – sudý týden
ZŠ BH, lichý týden ZŠ JAK. Děti budou docházet podle stanoveného rozvrhu.
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DALŠÍ INFORMACE
U kroužků DDM činí poplatek za 1 hodinu týdně 800 Kč/rok, sportovní kroužky (fotbal, volejbal atd.) 1 000 Kč/rok, keramika a jiné
výtvarné kroužky 1 000 Kč/rok, vaření 1 500 Kč.
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 řeší každý vedoucí kroužku
individuálně.
Kroužky začínají od 12. 9. (lichý týden) nebo 19. 9. (sudý týden)
OSTATNÍ KROUŽKY V ZŠ J. A. KOMENSKÉHO LY SÁ NAD LABEM




Kulečníkový kroužek
p. Hochman
Středa 16:00 - 18:00 (od 7. 9. 2022), tel.: 608 520 013
Včelařský kroužek
p. Opluštil
pondělí 16:00 - 17:00 (od 19. 9. 2021)
bližší info poskytne p. Opluštil (e-mail: libor.oplustil@seznam.cz, příp. tel.: 724 381 027)
Šachy
p. Havlena
pondělí 13:15 -15:00 (e-mail: milos.havlena@gmail.com, tel.: 602 481 273,
kroužek začne 2. týden v září, tj. 5. 9.)

MILIKLUB KROUŽKY ANGLIČTINY V ZŠ JAK LYS Á NAD LABEM 2022/202 3





Rozvíjíme jazykové dovednosti formou her, písniček, vlastních pracovních materiálů a metodou total physical
response.
Mladší děti vyzvedáváme a vracíme do družiny.
Naši lektoři jsou zkušení, přátelští a zábavní.
Pořádáme navazující příměstské a vodácké jazykové tábory.
1. ročník

úterý

13:00 - 14:00

česká lektorka

čtvrtek

13:00 - 14:00

česká lektorka

úterý

13:00 - 14:00

česká lektorka

čtvrtek

14:00 - 15:00

česká lektorka

úterý

14:00 - 15:00

česká lektorka

Středa

13:00 - 14:00

rodilý mluvčí

úterý

14:00 - 15:00

česká lektorka

středa

14:00 - 15:00

rodilý mluvčí

úterý

15:00 - 16:00

česká lektorka

středa

15:00 - 16:00

rodilý mluvčí

6. ročník

čtvrtek

13:00 - 14:00

rodilý mluvčí

7. ročník

čtvrtek

14:00 - 15:00

rodilý mluvčí

8. - 9. ročník

čtvrtek

15:00 - 16:00

rodilý mluvčí

2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník






První pololetí začíná v týdnu od 19. 9. 2022 s českou lektorkou, v týdnu od 26. 9. 2022 s rodilým mluvčím.
Cena za pololetí s českým lektorem je 2 100 Kč/15 lekcí, cena za pololetí s rodilým mluvčím je 2 250 Kč/15 lekcí.
Online přihlášky a více informací naleznete na www.milischool.cz. Kontaktní osobou je p. Lucie Bekeová,
tel. 736 605 619.
Jazykové kroužky v ZŠ J. A. K. Lysá nad Labem pro děti již 12 let organizuje Jazyková škola Milischool.
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DALŠÍ AKTIVITY V ZŠ J. A. KOMENSKÉHO LYSÁ NAD LABEM
Tyto aktivity jsou zdarma. Pouze 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. Cvrček – Čj, M. Michalová, M. Trojanová – M. Bližší informace během září od vyučujících daných předmětů. Semináře začnou od
října 2022. Otevřeny budou 2 skupiny z Čj a dvě skupiny z M.
ZÁKLADY KŘESŤANSKÉHO NÁBOŽENSTVÍ
nepovinný předmět, vede farář Mgr. L. Pešout, přihlášky na e-mailu: lysa@evangnet.cz, případné dotazy na tel.: tel.: 604 173 781.
SPECIÁLNĚ PEDAGOGICK Á PÉČE
podle zařazení vedou - H. Fabiánová, M. Kicserová Hájková, L. Majdlochová, L. Valešková

PROJEKTY A GRANTY OD 1. 9. 2023
PROGRAM 2022
Čerpáme finance na minimální preventivní program pro naše žáky z programu prevence Středočeského kraje.
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. Produkty z obou projektů bude
opět dodávat společnost HAPPYSNACK. Prostřednictvím této společnosti mají žáci možnost využívat i zdravé „svačinky”. 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. Změna platnosti se na kartičkách projeví až během začátku školního roku. Karty pro prvňáčky a leták pro jejich rodiče jsou
k dispozici u TU. Na našem novém webu bude odkaz www.happysnack.cz, aby rodiče mohli pohodlně najít všechny informace
k projektu. Závozovým dnem bude i letos středa.
ŠABLONY OP JAK
Podali jsme žádost do projektu Operační program Jan Amos Komenský - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Škola v rámci projektu zažádala
o finance na dvojjazyčného asistenta, školního psychologa (na tuto pozici hledáme zájemce), sociálního pedagoga a o finance na
vzdělávání všech zaměstnanců. Nyní čekáme na schválení žádosti.
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.
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Jedná se o dotaci Města Lysá nad Labem. Využíváme z ní finance na stmelovací kurz 6. ročníku a platy pedagogů, kteří
v odpoledních hodinách pořádají přípravu žáků na přijímací zkoušky na SŠ.
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REKONSTRUKCE, OPRAVY V AREÁLU ŠKOLY A POŘÍZENÍ NOVÝCH POMŮCEK PRO POTŘEBY ŠKOLY
financováno z rozpočtu školy nebo přímo zřizovatelem (Město Lysá nad Labem) do 31. 8. 2022 v Kč.
Malování v areálu ZŠ

58 000

Nábytek žákovský, kancelářský ZŠ

386 625

Nábytek 2020 ŠD

122 215

Učebnice

166 370

Drobný majetek do 3 000 Kč (dávkovače dezinfekce, pracovní pomůcky)

90 231

Drobný majetek do 3 000 Kč ŠD (hry, hračky, stavebnice, drobné zařízení)

23 314

Drobný dlouhodobý majetek nad 3 000 Kč (stoly, tabule, stojany, police)
Drobný dlouhodobý majetek ŠD nad 3 000 Kč ŠD (přístřešek pískoviště, videotelefony, herní prvky)
Učební pomůcky a technika PC

1 117 007
72 300
1 425 268

Klimatizace

23 699

přístroje čistící, ostatní

285 222

Opravy a udržování (revize, prohlídky, servis výtahů, náhr. díly, elektroinstalace)

196 661

INVESTICE MĚÚ NA ROK 2022:




Posílení tlaku vody v ZŠ včetně PD
Pavilon G – rek. VaK, topení elektro
Rekonstrukce pavilonu E

400 tis. Kč
2 800 tis. Kč
25 000 tis. Kč
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SPOLEK RODIČŮ ŽÁKŮ ZŠ J. A. KOMENSKÉHO 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.
Poslední dar ve výši 240 000 Kč byl škole zaslán v období omezeném pandemií a to na výukové digitální zařízení (tablety, notebooky
a výukové roboty), pro 1. stupeň. V době, kdy škole finance právě na tuto oblast chyběli.
za rodiče M. Kubica, předseda spolku
PŘÍSPĚVKY SPOLKU ROD IČŮ
Schůze zástupců tříd v loňském roce odsouhlasila 400 Kč na rodinu, splatné 31. 10. 2021 bez výjimky prominutí příspěvku, sociálně
slabé rodiny si mohou dohodnout splátkový kalendář.
Ve školním roce 2021/2022 bylo vybráno 190 200 Kč.
Výše příspěvku na školní rok 2022/2023 bude schvalována na schůzce zástupců tříd dne 13. 9. 2022.
JAK MOHOU POMOCI RODIČE?


















Sledovat web školy.
Pravidelně kontrolovat vzdělávací úspěchy svého dítěte ve školním systému Edookit, nedávat přístup zákonných
zástupců do tohoto programu dětem.
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
2. 9. 2022 neobdržíte, případně budete mít s přihlášením jakýkoliv problém, prosím kontaktujte nás. Potřebné
informace obdržíte v e-mailu.
Odevzdáním vyplněného lístku Informovaný souhlas pro školní rok 2022/2023 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
i v bočních ulicích.
Svou účastí na třídních schůzkách ve čtvrtek 15. 9. 2022 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 přípravy na vyučování, zajištěním optimálních podmínek pro práci, aby
úspěšně zvládalo své školní povinnosti. 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. 3/21-22 bod 2.8, 2.9).
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 – 15.00h. 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. ROČNÍKU





I v letošním školním roce by měli žáci 2. a 3. ročníku plnit povinný plavecký výcvik.
Třídy 2.A a 2.B budou jezdit na plavecký výcvik ve čtvrtek ráno. Odjezd od školy bude v 7.15, dbejte na včasný příchod
dětí do školy. Termín první lekce je již 8. 9. 2022.
Třída 2.C bude jezdit v ranním termínu v pátek, první lekce proběhne 9. 9. 2022. Odjezd od školy bude také v 7.15. Dbejte
na včasný příchod dětí do školy.
Pro 3. ročník ještě nejsou potvrzené termíny. Budete včas informováni prostřednictvím třídních učitelů.

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.

KOPÍROVÁNÍ A POMŮCKY NA VV




Vybráno
Výdej celkem
Zůstatek

95 380,95 380,0,-

PENÍZE ZA SBĚR DRUHO TNÝCH SUROVIN A KAŠTANŮ





Zůstatek z předešlého období
Získáno sběr, kaštany
Výdaje jízdné na školní soutěže
Zůstatek

16 109,55
8 434,00
11 066,00
13 477,55
Sestavila Jaroslava Kratochvílová, účetní školy
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VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ LOŇSKÉHO ROKU 2020-21
CELOSTÁTNÍ TESTOVÁNÍ SCIO, 8. A 9. ROČNÍK
V květnu 2021 proběhlo opět SCIO testování, jehož se zúčastnilo 4 982 žáků z 227 škol. Hlavním záměrem projektu je usnadnit
žákům rozhodování o výběru střední školy a připravit je na přijímací zkoušky. Na naší škole se online testovalo 67 žáků z předmětů
matematika (M), 68 žáků z český jazyk (Čj) a 68 žáků z obecných studijních předpokladů (OSP).
Výsledky jsou měřené tzv. percentilem, který vyjadřuje pořadí žáka, třídy či školy v testu. Toto pořadí je přepočtené na stupnici 0
až 100 (0 = nejhorší, 50 = střed, 100 = nejlepší). Percentil lze též interpretovat jako procento těch, které žák předstihl.
Třída 8. A měla celkový percentil nadprůměrný, třída 8. B v M lehce nadprůměrný, v Čj a OSP pod průměrem; třída 8.C v M nad
průměrem, v Čj pod průměrem a v OSP průměrný.
Byly zjištěny značné výkyvy mezi jednotlivci (nejlepší průměrný percentil byl 91,8 a nejhorší 7,4). Z toho vyplývají překvapivá
doporučení ohledně vysněného typu SŠ.
MAPA ŠKOLY
Během školního roku 2021/22 proběhlo ve škole dotazníkové šetření Mapa školy, do kterého se zapojili žáci, jejich zákonní zástupci
i zaměstnanci školy.
Ze závěru vyplynulo, že žáci II. stupně jsou ve škole spokojeni s většinou oblastí, zlepšily se vztahy mezi žáky, úroveň toalet a
umýváren a byli spokojeni s výukou českého jazyka. Žáci na I. stupni ocenili výuku matematiky.
Kladně hodnotili širokou nabídku volitelných předmětů a kvalitu výuky v českém jazyce.
Dále vyplynulo přání rodičů mít více informací o všech oblastech vzdělávání. Proto již nyní pro ně připravujeme on-line přednášku
v zimním období.

NA ZÁVĚR
Čeká nás další školní rok. Věříme, že to bude rok plný radosti žáků ze svých školních úspěchů. Rádi bychom i v nastupujícím školním
roce 2022/2023 měli ve škole přátelskou a kolegiální atmosféru. Chtěli bychom se všichni - naši žáci, my učitelé, ale také ostatní
kolegyně a kolegové z pedagogických i nepedagogických pracovníků na vzdělávání zprostředkované naší školou těšit. Nenechat si
ničím zkazit radost z naší nelehké, ale zároveň přínosné práce. A zároveň i myslet pozitivně, věřit si.

Za ZŠ JAK Lysá Mgr. Martina Ondrušková, ředitelka školy
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