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 INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
 

      OHLÉDNUTÍ  ZA  LOŇSKÝM  ŠKOLNÍM  ROKEM 
                                        

Již druhý školní rok (2019/2020 + 2020/2021) se stal kvůli pandemii covid-19 svým průběhem 

nestandardním školním rokem. V historii českého školství věc naprosto nevídaná. Hodnoceno pohledem 

celosvětovým – stali jsme se 1. zemí v Evropě a 3. zemí na světě, která uzavřela základní školy na tak 

dlouhou dobu. V rámci EU školy nejvíce zavíraly postkomunistické země. Východní Evropa při volbě 

mezi protiepidemickými opatřeními spíše sahala po zavírání škol. Ať už kvůli snížení aktuálních 

ekonomických škod, nebo jen že to je jednodušší. Tím však způsobila větší škody dlouhodobější, i když 

ne tak viditelné. Kvalita vzdělávání totiž rozhoduje o budoucnosti každé společnosti a všechny nedostatky 

a chyby se zanedlouho projeví.  
Jak se tedy vypořádat s hodnocením tak specifického školního roku? I odborníci hledají slova, aby 

zároveň vyzdvihli, že se žáci naučili samostatnosti, zodpovědnosti a ICT dovednosti, ale ztratili 

přirozenou touhu po vzdělání, motivaci, soutěživost, chyběly jim mezilidské vztahy a vše 

mimovyučovací, „člověčí“, co je součástí školního života a přitom to není výuka jako taková – např. 

projektové dny, tvůrčí dílny, besedy, divadelní představení, exkurze, výlety apod. Za kolektiv 

pedagogických pracovníků naší školy musím zmínit 4 stanoviska, na kterých se shodujeme, aniž bychom 

chtěli jakýmkoli způsobem zlehčovat dopady pandemie: 

1) vzdělávání distančním způsobem nepovažujeme za vhodné zejména pro žáky základní školy, kteří ve 

svém věku nejsou tak vyspělí, zodpovědní a samostatní, aby chápali nutnost a význam denně aktivně 

spolupracovat a učit se; úsilí učitelů může být třeba absolutně dokonalé, ale aby vše náležitě fungovalo, 

nemohou v tom zůstat děti samy a je nezbytný i dohled, podpora a kontrola ze strany rodičů; 

2) uzavření škol trvalo velmi dlouhou dobu a žáky demotivovalo, unavovalo a sociálně izolovalo; 

původně jsme všichni věřili spíše v „uzavírky“ jednotlivých regionů, nebo v častější možnost rotační 

výuky, později příp. v kvalitnější testování; 

3) „velké škody“ napáchal také zákaz sportovních aktivit, který se ve velké míře „podepsal“ na fyzické 

zdatnosti našich žáků – u některých došlo k propadu ve výkonnosti a někteří z nich ztratili zájem  

o jakékoli sportovní aktivity; 

4) naprostá většina našich žáků vzdělávání distančním způsobem a uplynulý školní rok zvládla a společně 

vše „nedotažené“ v novém školním roce jistě doženeme; bylo by však alibistické, kdybychom tvrdili, že 

perfektně pracovali všichni žáci naší školy; cca 10 žáků 2. stupně se do vzdělávání „na dálku“ zapojovalo 

jen ojediněle nebo vůbec; většinou se však jednalo o žáky z nepodnětného rodinného prostředí, kde byl 

zřejmý i nezájem rodičů. 

Na tomto místě bych proto ráda poděkovala všem rodičům, prarodičům i ostatním, kteří naši práci 

v tomto nelehkém období podporovali, chápali a společně s námi měli stejný zájem – aby děti 

nezapomněly již v minulosti získané znalosti a dovednosti, aby nezlenivěly a aktivně se účastnily výuky, 

aby dodržovaly pravidelný denní režim i termínované úkoly, jednoduše aby žily, ne jen přežívaly. 

Po otevření škol jsme se všichni společně snažili fungovat jako za normálních časů (bez ohledu na 

testování a nošení roušek nebo respirátorů) a zařazovali i aktivity tradiční (školní výlety, sportovní den 

apod.). Radost nám všem udělala i dokončená rekonstrukce hřišť s umělým povrchem, o kterou se 

postaral zřizovatel Město Nýrsko. Za účasti p. starosty a několika dalších hostů se žáci na zrenovovaných  

hřištích pochlubili i zajímavým sportovním vystoupením. V průběhu prázdnin prošlo rekonstrukcí  

i softbalové hřiště, které žáci jistě ocení, protože tato hra má v naší škole letitou tradici a žáci ji opravdu 

rádi hrají. Velmi podařené a dojemné bylo v závěru školního roku také rozloučení se žáky IX. A, kteří 

končili povinnou školní docházku jiným způsobem, než je v naší škole letitou tradicí.  

Před rokem jsem na těchto místech psala, že věřím, že se podobné „koronavirové časy“ již nebudou 

opakovat, a … Logicky se tedy za současné situace bojím něco předjímat, abychom i v dalším školním 

roce neměli opuštěnou a tichou školu, která bez žáků připomíná „školu duchů“.  

Ze zpravodaje opakovaně vynechávám i prezentaci úspěchů ze soutěží, protože se téměř žádné nekonaly. 
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Výsledky přijímacího řízení: 
K 30. 6. 2020 ukončilo povinnou školní docházku v naší škole celkem 30 žáků. 

Z toho  -  z   9. ročníku: 24 žáků (G 2 žáci, SOŠ 11 žáků, SOU 11 žáků); 

         z   8. ročníku:   2 žáci (SOU; 1 nepokračuje ve studiu); 

       ze   7. ročníku:   4 žáci (1 přestup na víceleté gymnázium; 1 SOU; 2 nepokračují ve studiu). 

                  

INFORMACE pro školní rok 2021/2022 
 

Držme si palce, aby se nový školní rok opět stal klasickým školním rokem se vším, co k takovému 

školnímu roku patří. Tak jsme ho i naplánovali a připravili a věříme, že si společné chvíle, hodiny, dny, 

týdny, měsíce a celý školní rok užijeme. A to i bez tradičního celoročního celoškolního projektu, který 

jsme mimořádně „vypustili“. Důvodem byly už po dva roky neuskutečněné projekty, které jsme sice 

hezky připravili, ale vzhledem k situaci nerealizovali. 

Již opakovaně, druhým rokem, na tomto místě zmiňuji to, že bychom se měli z období vzdělávání 

distančním způsobem pro příště i poučit. Přestože si nikdo z nás nepřeje, aby se podobný způsob výuky 

v takovém rozsahu opakoval, mějme na paměti, že „štěstí přeje připraveným“ a že v současné době je již 

naprosto nezbytné, aby rodina školáka byla vybavena základními IT prvky = funkční stolní PC nebo 

notebook s připojením k internetu a s programy na tvorbu dokumentů, prezentací, tabulek, obrázků, 

fotografií a na čtení souborů ve formátu PDF, a to již od 1. ročníku.  

Všichni žáci naší školy dostávají zdarma účet Office 365, čímž jim umožňujeme emailovou komunikaci, 

online tvorbu dokumentů ve Wordu, tabulek v Excelu, prezentací v PowerPointu a cloudové úložiště 

OneDrive o velikosti 1 TB; dále využíváme „poznámkový sešit“ One Note a chatovací aplikaci Teams 

pro rychlou komunikaci učitel-žák. Opakovaně zdůrazňuji, že pro výuku a komunikaci se žáky 

využíváme pouze 2 prostředí: webové stránky školy (třídy + jednotlivé vyučovací předměty) + Teams. 

Vzhledem k nástupu ICT technologií se největší novinkou letošního školního roku stane přechod na 

elektronickou žákovskou knížku pro žáky 4. – 9. ročníku, která umožňuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 

detailní přehled o prospěchu, chování, docházce vašeho dítěte. Hlavní výhodou je přístupnost do systému 

z kteréhokoli místa na světě, kde je připojení k internetu (služební cesta, dovolená, pobyt v nemocnici, 

v lázních apod.).   

V harmonogramu školního roku zůstanou zachovány některé tradiční školní dny a aktivity, např. 

cyklistický, plavecký a lyžařský kurz, soutěže, Vánoční den, Den Země apod. Tak jako v minulosti 

chceme i v letech 2021 – 2023 využít dotace z ESF a naše škola byla úspěšná při podávání žádosti do tzv. 

šablon. Připravovaný projekt „V Nýrsku jdeme s dobou III“ cílíme především na zkvalitnění přípravy 

žáků na vyučování, nadstandardní pomoc těm, kteří ji při vzdělávání potřebují, a jako prioritní jsme 

zvolili doučování žáků, kteří to po loňském, téměř ročním výpadku budou potřebovat, a pořádání 

projektových dnů a exkurzí, protože právě o ty v minulých dvou letech žáci přišli nejvíce. 

Mezi plánované akce pro zkvalitnění sportovních prvků v areálu školy patří do budoucna po novém 

doskočišti a hřištích také stometrová běžecká dráha s umělým povrchem. Vše ale bude záležet na 

množství finančních prostředků. 

Vzhledem k celosvětové situaci i situaci v ČR související s pandemií covid-19 bude výuka ve škole 

probíhat opět dle pokynů MZd a MŠMT ČR. Tak jako v minulém roce hodláme udělat vše pro to, aby 

školní život probíhal co možná nejnormálněji a standardním způsobem, samozřejmě za dodržování jistých 

opatření. Předem však musíme počítat i s možností, že by se opět skupiny žáků, třídy nebo škola 

vzdělávaly „na dálku“, tzv. distančním způsobem.  

Připomínám, že je velmi důležité a nutné pravidelně sledovat informace školy na našich webových 

stránkách. 

 

          POKYNY K PROVOZU ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 

          (dle Manuálu MŠMT a MZd ČR: „Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce   

            2021/2022 vzhledem ke Covid-19 – provoz a testování“) 

 

1)  ZDRAVÝ ŽÁK – Do školy přichází pouze zdravé dítě (bez teploty, rýmy, kašle, respiračních   

     nemocí, jiných projevů nemocí). → Namátkové kontroly při příchodu do školy. 
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2)  ŽÁK S PŘÍZNAKY NEMOCI, příp. s pozitivním testem – Takový žák bude izolován, škola bude    

     kontaktovat zákonného zástupce a budeme požadovat přesun žáka domů, příp. k lékaři. 
 

3)  ŽÁK S PŘETRVÁVAJÍCÍMI PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (projev chronického   

     nebo alergického onemocnění) – Takový žák se účastní vyučování pouze na základě potvrzení této  

     skutečnosti praktickým lékařem pro děti a dorost. 
 

4)  PŘÍCHOD DO ŠKOLY – Pro vstup do školy budou opětovně otevřeny 2 vchody:  

      pro žáky 1. stupně – postranní vchod panelové přístavby školy; 

      pro žáky 2. stupně – hlavní vchod hlavní budovy školy. 
 

5) VSTUP DO ŠKOLY – Při vstupu do školy bude každý žák povinen použít dezinfekci (ruce)  

     a podstoupit příp. namátkové měření teploty. Dezinfekce je také před vstupem do každé učebny, na  

     WC, v ŠD a v ŠJ. 
 

6)  TESTOVÁNÍ – preventivní screeningové testování proběhne 1. 9. (I. A = 2. 9.), 6. 9. a 9. 9. 2021  

      antigenními testy (výjimka se týká očkovaných žáků; žáků v ochranné lhůtě 180 dnů od prodělání  

      Covidu-19 a žáků, kteří doloží negativní výsledek testu z odběrového místa). Další testování bude  

      probíhat pouze v případě zhoršené místní epidemiologické situace. 
 

7)  ROUŠKY, RESPIRÁTORY – Žáci nosí ochranný prostředek pouze ve společných prostorech  

     školy, při vyučování ne. Z nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR ale vyplývá, že tyto prostředky  

     budou žáci povinni nosit ve škole stále pouze v případě, pokud se nezúčastní testování. Dále tito žáci  

     nesmějí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmějí zpívat a musí odděleně svačit. 
 

8)  DOSPĚLÉ OSOBY – Omezujeme přístup do školy všem osobám, které nepatří mezi zaměstnance    

     školy (výjimka pro zákonné zástupce žáků 1. ročníku při zahájení a prvních dnech školního roku).  

     V případě potřeby je možnost komunikovat se školou jinými prostředky (e-mail, telefon), příp. si  

     dohodnout na konkrétní datum a čas individuální schůzku. 
 

9)  VZDĚLÁVÁNÍ – Na základě nařízené karantény, opatření KHS Plzeň nebo opatřením Ministerstva   

     zdravotnictví ČR mohou mimo standardní průběh výuky nastat následující situace:                 

     a/ smíšená výuka = část žáků se vzdělává tzv. prezenční formou (běžný způsob výuky);     

                         část žáků (nemocní) se vzdělává tzv. distančním způsobem (vzdělávání „na dálku“); 

b/ rotační výuka = jednotlivé třídy střídají po týdnu výuku ve škole a vzdělávání distančním způsobem;                                                                                       

c/ distanční výuka = přítomnost žáků ve škole je ze známých důvodů zakázána a žáci se vzdělávají pouze 

    tzv. „na dálku“. 

 

10) ŠKOLNÍ JÍDELNA – školní stravování bude probíhat za daných doporučení: 

      a/ dezinfekce rukou při vstupu do ŠJ; 

      b/ používání roušek, respirátorů (mimo konzumaci jídla); 

      c/ zrušení samoobslužného odebírání příborů, sklenic, nápojů, salátů, dezertů; 

      d/ čas trávený v ŠJ omezen pouze na výdej, konzumaci a odklizení použitého nádobí. 
 

11) ŠKOLNÍ DRUŽINA – organizace zájmového vzdělávání bude probíhat dle těchto doporučení:                                                                                                                                        

  a/ každé oddělení tvoří předem daná skupina žáků konkrétních tříd 1. – 3. ročníku;                       

  b/ dezinfekce rukou při vstupu do prostor ŠD + namátkové měření teploty; 

  c/ přednost mají aktivity realizované venku. 

 

„Každý problém prochází třemi fázemi: nejprve je považován za směšný, 

potom je popírán a nakonec je přijat jako samozřejmost.“ 

                                                                                       (A. Schopenhauer) 
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 

Zahájení školního roku:                         středa 01. 09. 2021 

Státní svátek:  úterý 28. 09. 2021 

Státní svátek:  čtvrtek 28. 10. 2021 

Podzimní prázdniny:   středa 27. 10. a pátek 29. 10. 2021 

Státní svátek:    středa 17. 11. 2021 

Vánoční prázdniny:                     čtvrtek 23. 12. 2021 – neděle 2. 1. 2022  

Vysvědčení za 1. pololetí:               pondělí 31. 01. 2022 

Pololetní prázdniny:                       pátek 04. 02. 2022 

Jarní prázdniny:                               28. 02. – 06. 03. 2022 (začátek vyučování – pondělí 07. 03. 2022) 

Velikonoční prázdniny:                   čtvrtek 14. 04. 2022 

Státní svátek:    pátek 15. 04. 2022 

Pondělí velikonoční:   pondělí 18. 04. 2022 

Vysvědčení za 2. pololetí:                  čtvrtek 30. 06. 2022 

Hlavní prázdniny:                                     01. 07. –  31. 08. 2022  

 

PERSONÁLNÍ  OBSAZENÍ 

Vedení školy: 

Mgr. Alena Linhartová – ředitelka školy; info@zsnyrskoskol.cz  

Ing. Jana Oceláková – zástupkyně ředitelky školy; ocelakova@zsnyrskoskol.cz  
 

1. stupeň ZŠ: 

Mgr. Lenka Kličková – třídní učitelka I. A; klickova@zsnyrskoskol.cz 

PaedDr. Ivana Šimková – třídní učitelka II. A; simkova@zsnyrskoskol.cz 

Mgr. Renata Fikrlová – třídní učitelka III. A; fikrlova@zsnyrskoskol.cz 

Mgr. Martina Kolářová – třídní učitelka IV. A; kolarova@zsnyrskoskol.cz 

Mgr. Martina Mašková – třídní učitelka V. A; maskova@zsnyrskoskol.cz  

p. Oksana Šotová – asistentka pedagoga; sotova@zsnyrskoskol.cz 

p. Pavlína Šmerdová – asistentka pedagoga; smerdova@zsnyrskoskol.cz 

p. Jitka Neudeková – asistentka pedagoga; neudekova@zsnyrskoskol.cz 

p. Gabriela Vyskotová - asistentka pedagoga; vyskotova@zsnyrskoskol.cz 
 

2. stupeň ZŠ: 

Mgr. Alena Lucáková – třídní učitelka VI. A; lucakova@zsnyrskoskol.cz 

Mgr. Andrea Zahálková – třídní učitelka VII. A; zahalkova@zsnyrskoskol.cz 

Mgr. Eva Denková – třídní učitelka VIII. A; denkova@zsnyrskoskol.cz 

Mgr. Miloslava Nagyová – třídní učitelka IX. A; nagyova@zsnyrskoskol.cz 

Mgr. Zdeňka Plasová – vyučující Čj, Dě; výchovný poradce; plasova@zsnyrskoskol.cz  

Mgr. Hana Švarcová – vyučující Aj, In; koordinátor ICT; svarcova@zsnyrskoskol.cz 

Mgr. Veronika Machová – vyučující Ma; machova@zsnyrskoskol.cz  

p. Erika Faulová – vyučující Aj, Ze, Vv; faulova@zsnyrskoskol.cz 

p. Lenka Koleňáková – vyučující Nj, Vv; kolenakova@zsnyrskoskol.cz 

p. Jitka Kopřivová – asistentka pedagoga; koprivova@zsnyrskoskol.cz  
                                

Školní družina: 

p. Olga Kubečková / kubeckova@zsnyrskoskol.cz  

p. Lenka Trefancová / trefancova@zsnyrskoskol.cz 
 

Hospodářka školy 

p. Lenka Ryzáková / zsuctarna@tiscali.cz  
 

Vedoucí školní jídelny 

p. Růžena Kohoutová / jidelnanyrsko@seznam.cz 
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Školník 

p. Ernest Nagy / nagy.e@zsnyrskoskol.cz  

 

ŠKOLSKÁ  RADA 

Školská rada při naší škole pracuje od září 2020 v tomto složení: p. J. Kolář (za zřizovatele),  

MUDr. A. Opluštilová (za zákonné zástupce žáků), Mgr. H. Švarcová (za pedagogické pracovníky). 

V uplynulém školním roce se rada sešla oproti harmonogramu a vzhledem k pandemii covid-19 pouze 

jednou, v květnu 2021. Ředitelkou školy byli členové informováni o průběhu školního roku 2020/2021, 

seznámeni s ekonomickou, personální, provozní situací a dalšími aktivitami školy (projekty ESF). ŠR 

dále plnila povinnosti dané školským zákonem. 

 

RADA  RODIČŮ 

Zvolení zástupci rodičů jednotlivých tříd pro jednání s vedením školy: 
 

třída zástupce třída zástupce 

I. A bude zvolen 15. 9. 2021 VI. A Štěpánka Bušková 

II. A Lenka Stýblová VII. A Alena Opluštilová 

III. A Martina Bastlová VIII. A Kateřina Brotánková 

IV. A Petra Zeithaml IX. A Jindřiška Sýkorová 

V. A Soňa Čermáková   

 

PROVOZ  ŠKOLY  

Provoz školy je v pracovní dny od 7.30 do 16.30, resp. 16.00 hodin. Vzhledem k problémům s pohybem 

nevhodných osob v areálu školy, ničením majetku a znečišťováním areálu vešlo v platnost rozhodnutí 

ředitelky školy o zákazu vstupu nepovolaných osob do areálu školy v době provozu školy a k uzamykání 

celého areálu školy po skončení vyučování, tj. od 16.30 hodin. Vstup do objektu je umožněn pouze 

smluvně dohodnutým aktivitám nebo po dohodě s vedením školy. 

Pedagogickým pracovníkům (mimo ŠD) začíná pracovní doba v 7.30 hodin a jejich pracovní povinnost 

odpovídá rozvrhu daného školního roku a práci související. 

 

VYUČOVACÍ  HODINY  

1.  8.00  –  8.45 hodin   4.  10.55  –  11.40 hodin  7.    13.40  –  14.25 hodin 

2.  8.55  –  9.40 hodin   5.  11.50  –  12.35 hodin  8.    14.35  –  15.20 hodin                           

3. 10.00  –  10.45 hodin   6.  12.45  –  13.30 hodin  9.    15.30  –  16.15 hodin 

 

ŠKOLNÍ  DRUŽINA 

Školní družina je součástí tzv. zájmového vzdělávání a v naší škole poskytuje aktivity žákům 1.– 5. 

ročníku dle přijímacích kritérií (viz Vnitřní řád ŠD) a s ohledem na povolenou kapacitu. 

Provoz školní družiny je v pracovní dny (mimo prázdniny) od 5.45 hodin do začátku vyučování  

a od ukončení vyučování do 15.15 hodin. Do školní družiny může zákonný zástupce přihlásit žáka 

formou písemné žádosti na období jednoho školního roku; odhlášení musí být písemné pouze k pololetí 

daného školního roku, příp. ze závažných důvodů po dohodě s vedením školy. Nepřítomnost žáka je 

nutné omlouvat stejně jako nepřítomnost ve škole.  

Zákonný zástupce hradí škole úplatu 150,- Kč měsíčně na provozní výdaje a materiální potřeby pro 

činnost ŠD podle školského zákona. Způsob úhrady je uveden ve Vnitřním řádu ŠD, který obdrží každý 

přihlášený žák na začátku školního roku. 

Prostory školní družiny jsou v 1. patře budovy školní jídelny v Husově ulici č. 156; k aktivitám využívají 

pedagogické pracovnice také prostory školy, školního areálu, hřiště.  

 

ŠKOLNÍ  STRAVOVÁNÍ 

Všichni žáci se mohou stravovat ve školní jídelně v Husově ulici. Žáci si volí ze dvou nabízených 

hlavních jídel (kromě středy), ve středu je možnost výběru ze tří jídel. Objednávání a odhlašování obědů 

je možné osobně, telefonicky, prostřednictvím objednávacího terminálu nebo také přes internet  

mailto:nagy.e@zsnyrskoskol.cz
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(www.strava.cz). Rodiče si takto mohou kontrolovat i odebrané obědy svých dětí. Strávníci pro objednání  

a výdej oběda využívají stravovací čipy.  

V době vydávání obědů zajišťuje škola dohled nad žáky. 

Obědy se vydávají od 11.30 do 14.15 hodin. Provoz jídelny končí pro strávníky ve 14.15 hodin.  

Od 14.15 hodin možno zakoupit do nosičů tzv. zbytkové obědy. 

Vedoucí školní jídelny je paní Růžena Kohoutová, tel. 376 571 137, mobil 731 562 952, e-mail: 

jidelnanyrsko@seznam.cz  

Žák má nárok na oběd, pokud je přítomen ve škole, nebo při jednodenní nepřítomnosti. V případě nemoci 

je možné vyzvednout oběd první den nemoci do nosičů, další dny je však obědy nutno odhlásit. 

Specifické je vydávání obědů v době zhoršené epidemické situace (Covid-19), o kterém vždy včas 

informujeme. 

 

SCHŮZKA RODIČŮ A KONZULTACE PRO RODIČE  O  PROSPĚCHU  A  CHOVÁNÍ  ŽÁKŮ  

Úvodní třídní schůzka pro 1. – 9. ročník se bude konat 15. 9. 2021 v kmenové učebně každé třídy 1. stupně 

od 15.30 hod. a v kmenové učebně každé třídy 2. stupně od 16.00 hod.  

Tradiční třídní schůzky a konzultace k prospěchu proběhnou 2krát ročně:                                             

                                  čtvrtek 18. 11. 2021 od 15.30 a 16.00 hodin;  

                                         středa 27. 04. 2022 od 15.30 a 16.00 hodin; vždy nejméně do 18.00 hodin.  

Nejdříve se uskuteční třídní schůzka zákonných zástupců dané třídy v kmenové učebně společně s třídním 

učitelem (15.30 – 16.00 hodin; 16.00 – 16.30 hodin) a s předáním informací z Rady rodičů od „třídního 

důvěrníka“ a poté budou následovat konzultace o prospěchu v jednotlivých předmětech s konkrétními 

vyučujícími.  

V případě potřeby může třídní učitel svolat mimořádnou třídní schůzku. 

Pokud budete mít jakékoli dotazy, připomínky, žádosti, příp. stížnosti, obracejte se na třídní učitele, nebo 

přímo na ředitelku školy. K dispozici jsou i pracovní mailové adresy všech pedagogických pracovníků 

školy v těchto informacích i na webových stránkách školy. Osobní návštěvy a telefony prosíme v době 

pouze mimo vyučovací hodiny. 

Rada rodičů se pravidelně schází v den konání třídních schůzek, vždy od 15.00 hodin.  

 

ZÁPIS  DO  1. TŘÍDY 

Zápis dětí, které nastoupí do 1. třídy ve školním roce 2022/2023, se bude konat ve středu 6. 4. 2022  

od 12.00 do 16.00 hodin.  

Všechny důležité informace najdete včas na webových stránkách školy. 
 

PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY  

První kolo přijímacích zkoušek na střední školy proběhne v dubnu 2022, stanovení termínů dalších kol je 

v kompetenci ředitelů SŠ. Pro odevzdání přihlášky ke studiu ve školách s talentovou zkouškou je poslední 

termín 30. 11. 2021, pro všechny ostatní střední školy je poslední termín 1. 3. 2022. Pro první kolo 

přijímacího řízení si žáci mohou podat dvě přihlášky. 

Škola nabízí žákům 8. a 9. ročníku a jejich rodičům setkání se zástupci některých SŠ a SOU ve středu  

24. 11. 2021 a většinu důležitých informací, přihlášky, jejich vzory i vzor odvolání při nepřijetí  

na webových stránkách školy.  

Konkrétní informace a dotazy vycházejícím žákům poskytne výchovný poradce – Mgr. Z. Plasová – 

telefonicky, mailem nebo formou osobního setkání.  
 

KONZULTACE  S VÝCHOVNÝM PORADCEM ŠKOLY 

Možnost individuální konzultace s výchovným poradcem školy – Mgr. Z. Plasová: 

• pomoc při řešení osobních, výchovných nebo vzdělávacích problémů žáka; 

• pomoc při řešení problémů spojených se specifickými vzdělávacími potřebami; 

• pomoc s péčí o mimořádně nadané žáky; 

•  pomoc při řešení profesní orientace, volby povolání, studia na vyšším typu škol; 

•  zprostředkování návštěvy specializovaného poradenského pracoviště. 

Konzultační hodiny: každé úterý od 14.30 do 15.30 hodin v učebně českého jazyka a dějepisu. 

 

http://www.strava.cz/
mailto:jidelnanyrsko@seznam.cz
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ODBORNÁ  POMOC  ŽÁKŮM  SE  SPECIFICKÝMI  VZDĚLÁVACÍMI  POTŘEBAMI (SVP) 

Již několik let nabízíme žákům se specifickými vzdělávacími potřebami pomoc výchovné poradkyně  

Mgr. Z. Plasové, která s nimi pravidelně jedenkrát týdně na základě doporučení vyučujících a pokynů 

z PPP procvičuje a doplňuje učivo, především pro zlepšení výsledků v českém jazyce, ve čtení, 

v matematice a individuálně monitoruje jejich schopnosti a konzultuje další opatření s jednotlivými 

vyučujícími. Někteří žáci se SVP pracují v naší škole již řadu let při vyučování podle individuálního 

vzdělávacího plánu (IVP), který jim usnadňuje práci v jednotlivých vyučovacích předmětech. 

Dobré zkušenosti máme již několik let s působením asistentů pedagoga, se kterými v uplynulém roce 

pracovalo ve škole 10 žáků na základě doporučení odborných pedagogicko-psychologických pracovišť. 

I v tomto školním roce bude ve škole působit 5 pedagogických pracovníků v této pracovní pozici.  

 

KERAMICKÉ DÍLNIČKY  

V souvislosti s téměř dvouletým výpadkem v naší úspěšné keramické tvorbě nabídneme v letošním 

školním roce žákům ve všech třídách možnost kreativního tvoření z hlíny. V rámci vyučovacích hodin 

výtvarné výchovy si budou moci všichni vyzkoušet tuto činnost pod vedením Mgr. R. Fikrlové a 

Mgr. M. Nagyové. Jsme přesvědčeni, že společným objevováním půvabu ruční práce i tradičního českého 

řemesla řadu žáků potěšíme a že oni sami budou pyšní na své keramické výrobky. Rádi bychom navázali 

na úspěšné roky, kdy naši žáci získávali i řadu ocenění za svá díla, která zdobí i interiér školy. 

                                                                                                     

PRAVIDELNÉ AKCE POVINNÉ DLE ŠVP 

Plavecký kurz pro žáky IV. A a V. A / 10 lekcí / od 14. 09. do 23. 11. 2021 / každé úterý. 

Organizaci a dohled při přepravě žáků zajišťují Mgr. M. Mašková a Mgr. M. Kolářová. 

Lyžařský kurz pro žáky VII. A + další zájemce proběhne 07. – 11. 02. 2022, samozřejmě v závislosti  

na sněhových i epidemických podmínkách. 

Vedoucí lyžařského kurzu je Mgr. M. Mašková.  

Podrobnější informace možno prodiskutovat při zářijových třídních schůzkách. 

 

UČEBNICE, UČEBNÍ POMŮCKY A ŠKOLNÍ POTŘEBY  

Základní učebnice poskytujeme žákům zdarma, školní potřeby obdrželi pouze žáci 1. ročníku, a to do 

výše 663 Kč na žáka jako „uvítací balíček“ věnovaný školou, protože státní podpora již několik let 

neexistuje.  

Volba konkrétního typu učebnice, pracovních sešitů, sešitů a jejich počtu je plně v kompetenci daného 

pedagogického pracovníka, který vyučovací předmět vyučuje. 

Škola zprostředkovává žákům nákup pracovních sešitů a sešitů za velkoobchodní ceny vždy v závěru 

školního roku. Zároveň všichni žáci každoročně na začátku školního roku přispívají na nákup výtvarných 

potřeb a pomůcek, které celoročně využívají v hodinách výtvarné výchovy.   

S ohledem na zkušenosti z posledních let připomínám nutnost lepší péče o zapůjčené učebnice 

(ztráty, obaly, lepení apod.) – poškození nebo ztrátu učebnic nutno na konci školního roku uhradit! 

 

OMLOUVÁNÍ  NEPŘÍTOMNOSTI  

Omlouvání nepřítomnosti se řídí školním řádem, který je v souladu s platnými zákony. Při předem známé 

nepřítomnosti jsou rodiče povinni požádat třídního učitele o uvolnění (2 typy formulářů)  

a následně zapsat důvody nepřítomnosti do žákovské knížky (ŽK). Ostatní absenci musí rodiče oznámit 

jakoukoli formou škole nejpozději do tří dnů od zahájení nepřítomnosti a opět zapsat do elektronické ŽK. 

Žádost o uvolnění a omlouvání absencí vyřizujte osobně, písemně, telefonicky, faxem či mailem. Pokud 

je žák uvolňován v průběhu vyučování, odevzdá předepsaný formulář a bude předán osobně zákonnému 

zástupci. 

O uvolnění žáka a jeho omluvení rozhoduje vždy třídní učitelka, ve sporných případech po konzultaci 

s ředitelkou školy. 

Nepřítomnost je nutné omlouvat i při případném vzdělávání distančním způsobem, také ve školní družině 

a při mimovyučovacích aktivitách školy. 
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ÚRAZY, ZTRÁTY  VĚCÍ, ODPOVĚDNOST  ZA  ŠKODY  

Škola je pojištěnou organizací (se spoluúčastí) a je odpovědná za úrazy žáků (pokud nevznikly porušením 

školního řádu nebo bezpečnostních pravidel, příp. zaviněním další osoby) a ztrátu věcí (pokud jsou 

uloženy na místech k tomu určených a souvisejících s provozem školy). Povinností žáka je úraz nebo 

ztrátu neprodleně ohlásit vyučujícímu nebo dohled konajícímu pedagogovi, příp. třídnímu učiteli.  

Na později nahlášený úraz nebo ztrátu nebude brán zřetel!  

Žáci jsou na začátku každého školního roku opakovaně seznamováni s platným školním řádem,  

ve kterém je upozornění na osobní předměty a věci, které nesouvisejí s výukou a nepatří do školy, proto 

se na jejich ztrátu nevztahuje náhrada škody (peníze, mobilní telefon, tablet, USB disk, šperky, hračky 

apod.). V odůvodněném případě je potřeba tyto věci ukládat ve vlastních šatních skříňkách. 

Pojistné události týkající se školy řeší a vyřizuje Ing. Jana Oceláková. 

 

MOŽNOSTI  PRONÁJMU  

Škola nabízí k pronájmu pro sportovní využití tělocvičnu a víceúčelová hřiště s umělým povrchem, a to 

především po skončení vyučování.  

Pronájmy je možno dohodnout s vedením školy osobně nebo na uvedených kontaktech. 

 

SBĚR  PLASTOVÝCH  VÍČEK, STARÉHO  PAPÍRU + SBĚR BATERIÍ A DROBNÝCH  EL. 

SPOTŘEBIČŮ 

V současné době jedná organizátorka sběrových aktivit s firmami, které by o sběr měly zájem, proto 

informace o sběru v podobě, na jakou jsme byli zvyklí, dostanou žáci v průběhu září, příp. sdělíme na 

web stránkách školy. 

Stejně tak budeme pokračovat v tzv. „RECYKLOHRANÍ“, jehož součástí je sběr použitých baterií. Tuto 

aktivitu ve škole organizuje Mgr. Martina Kolářová. 

 

PODĚKOVÁNÍ  

Jménem vedení školy jako každoročně velmi děkuji za finanční příspěvek všem zákonným zástupcům 

žáků, kteří ve školním roce 2020/2021 přispěli částkou 150,- Kč na žáka, který ale vzhledem k uzavření 

školy nebyl úplně využit pro plánované účely, proto bude částka pro letošní školní rok snížena  

na 100,- Kč. S konkrétním vyúčtováním budete seznámeni na třídních schůzkách 15. 09. 2021. 

Osobní srdečné poděkování patří také dvěma rodinám, které naši školu podpořily v nelehké době 

dodávkou dezinfekčních prostředků a ICT technikou – rodina Koryťákova, rodina Pitrova. DĚKUJEME! 

                                                                                                                               

                                                                                                           Mgr. Alena Linhartová, ředitelka školy 

 

KONTAKTY 

Adresa: Základní škola Nýrsko, Školní ulice – příspěvková organizace 

             Školní 429, 340 22 Nýrsko 

Telefony: ředitelka – 376 571 126 (zároveň záznamník); 736 670 006 

                zástupkyně ředitelky – 376 571 927; 736 670 003 

                hospodářka školy – 376 571 927; 736 670 004 

                1. stupeň – 731 560 462 

                2. stupeň – 731 560 492 

                ŠD – 731 561 684; 731 712 006 

                ŠJ – 376 571 137 

E-mail:           info@zsnyrskoskol.cz 

Internetové stránky:  www.sumavanet.cz/zsskolni 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
NABÍDKA PRONÁJMU 

TĚLOCVIČNA   ŠKOLY   –   cena:  150,- Kč / 1 hod. 

SPORTOVNÍ   AREÁL   –  2 víceúčelová hřiště s umělým povrchem; 

                                                1/ cena 100,- Kč / 1 hřiště / 1 hod. 

                                                2/ cena 130,- Kč / 1 hřiště / 1 hod./ osvětlení   

mailto:info@zsnyrskoskol.cz
http://www.sumavanet.cz/zsskolni

