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ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ
2020/2021
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 2019/2020 a novém školním roce 2020/2021, letos obzvláště důležité, další informace lze
získat ze žákovských knížek, v 1. a 2. ročníku z notýsků a od 3. ročníku ze žákovských zápisníků,
případně také z webu školy. Zpravodaj je v digitální verzi na webu školy a je rozesílán e-mailem
rodičům a také žákům od 6. ročníku. Pokud rodič požádá třídního učitele nebo v sekretariátu
školy o papírovou verzi, bude mu neprodleně vydána.
Zpravodaj jsme tvořili téměř celé prázdniny, bohužel pokyny různých institucí v posledních
dnech nám zamíchaly s jeho logickou posloupností. Důležité informace jsou i na konci, některé
mohou být duplicitně a některé mohou chybět, protože se situace mění z hodiny na hodinu.
Prosíme, čtěte až do konce, hlídejte webové stránky školy a maily od třídních učitelů svých dětí.
Děkujeme za pochopení.
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 školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý
1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června
2021

•

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

•

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli
3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

•

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

•

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny v termínu
1. 3. - 7. 3. 2021.

•

Velikonoční prázdniny připadnou jen na čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je
tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních
svátcích, o významných dnech a dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších
předpisů.

•

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

•

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Ředitelské dny
•

Pondělí 16. 11. 2020

výmalba školy

•

Pátek 25. 6. - úterý 30. 6. 2021

rekonstrukce v areálu

Období vyučování, tj. prázdniny, ředitelské dny, třídní schůzky a konzultace, velké akce školy –
viz první vnitřní desky v žákovské knížce/zápisníku.
V případě potřeby dalších změn budou podány upřesňující informace přes zástupce třídy
Spolku rodičů, přes žákovskou knížku/zápisník a web školy.
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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 kroužku

Den

Ročník

Od - do

Vedoucí

Bowling

čtvrtek

7.

14:00 - 15:00

F. Hajný

Fotografický

čtvrtek

6. - 9.

13:45 - 15:15

M. Krebs

Robotika

pondělí

6. - 9.

13:30 - 15:00

P. Moucha

Tvořílci

pondělí – lichý týden

1. - 2.

12:30 - 14:00

J. Braultová

Volejbal

úterý – lichý týden

8.

13:45 - 15:15

F. Hajný

Vybíjená,
přehazovaná

středa

5.

13:30 - 15:00

F. Hajný

•

U kroužků DDM činí poplatek za 1 hodinu týdně 600 Kč/rok, sportovní kroužky (fotbal,
volejbal atd.) 600,- Kč/rok, keramika a jiné výtvarné kroužky 800 Kč/rok.

•

Přihlášky 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 10, Tvořílci individuálně.

•

Kroužky začínají od 14. 9. (lichý týden) nebo 21. 9. (sudý týden)
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Zápis do kroužku keramiky proběhne 8. 9. od 13.15 do 17. 00 hodin 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.
o

Přihlášky na kroužek keramiky budou k dispozici na začátku školního roku v
sekretariátu školy. Termíny pro letošní rok:

Po

Út

St

Čt

Čas

Ročník

13.00 - 14.30

1. třída

14.30 - 16.00

3. třída

13.00 - 14.30

2. třída

14.30 - 16.00

4. třída

16.00 - 18.15

6. třída *

13.30 - 14.30

1. - 2. třída *

14.30 - 16.00

5. třída

16.00 - 18.15

7. - 8. třída *

13.30 - 14.30

3. třída

14.30 - 16.00

6. - 7. třída *

16.00 - 18.15

8. - 9. třída *
* Vedoucí kroužku rozhodne dle počtu uchazečů

Další kroužky v ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem
•

Kulečníkový kroužek

p. Hochman

Středa 16:00 - 18:00 h (od 16. 9. 2020),

p. Opluštil

pondělí 16:00 - 17:00 h (od půlky září 2020)

tel.: 608 520 013
•

Včelařský kroužek

bližší info poskytne p. Opluštil (e-mail: libor.oplustil@seznam.cz, příp. tel.: 724 381 027)
•

Šachový kroužek

p. Havlena

pondělí 13:15 - 15:00

(e-mail: milos.havlena@gmail.com, tel.: 602 481 273)
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L. Gurrick (www.milischool.cz)

Rozvrh dle skupin 2020/2021
Skupina

Den

Čas

Lektor

1. třída

pondělí

14:00 - 15:00

ČL

1. třída

středa

13:00 - 14:00

ČL

2. třída

úterý

14:00 - 15:00

ČL

2. třída

čtvrtek

14:00 - 15:00

ČL

3. třída

pondělí

13:00 - 14:00

ČL

3. třída

pondělí

13:00 - 14:00

RM

3. třída

středa

13:00 - 14:00

ČL

4. třída

úterý

13:00 - 14:00

ČL

4. třída

úterý

13:00 - 14:00

RM

4. třída

čtvrtek

14:00 - 15:00

ČL

5. třída

pondělí

14:00 - 15:00

RM

5. třída

pondělí

15:00 - 16:00

ČL

5. třída

středa

15:00 - 16:00

ČL

6. třída

úterý

14:00 - 15:00

RM

6. třída

úterý

15:00 - 16:00

ČL

6. třída

čtvrtek

15:00 - 16:00

ČL

7. třída

pondělí

15:00 - 16:00

RM

7. třída

čtvrtek

15:00 - 16:00

ČL

8. třída

úterý

15:00 - 16:00

RM

ČL – český lektor
RM – rodilý mluvčí
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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 kroužky z Čj a M

A. Ralvová a M. Trojanová

•

Základy křesťanského náboženství – nepovinný předmět farář Mgr. L. Pešout,
přihlášky na e-mailu: lysa@evangnet.cz, případné dotazy na tel.: 604 173 781.

•

Speciální pedagogická péče podle zařazení

H. Fabiánová,

L. Majdlochová, M. Kicserová Hájková, L. Valešková
•

Pedagogická intervence podle zařazení

povedou pověření

pedagogové.

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 - Breakdance, Nezávodní aerobik pro starší školáky aj.
Dále služba „Vyzvedávání a převody dětí ze ZŠ na kroužky, do ZUŠ či do herny RC
Parníček.

•

Soví doupě: herna s různorodými aktivitami na Masarykově ulici 582 (vedle Matyldy,
vchod z Čapkovy ulice). Herna je pro děti zpoplatněna (50 Kč/hodina), dospělý
doprovod

zdarma.

Více

informací:

Facebook:

@hernasovidoupe,

e-mail:

sovidoupelysa@gmail.com, tel: 603 735 761.
•

Rodinné centrum Milovice – nabídku kroužků a dalších aktivit najdete na stránkách
www.rcmilovice.cz - např. Keramický kroužek pro děti od 5 let, Fotografický (od 6 let),
Jumping (od 6 let), Jóga pro děti (od 6 let).

•

Další

kroužky

(Hudebně-divadelní

kroužek,

Kytara/ukulele,

Tuláček,

Tanečně-

pohybový, Folklórní soubor Šáteček atd.) pořádá DDM Nymburk přímo v Nymburce, ul.
2. května, bližší informace na www.ddm-nymburk.cz.

Stránka 7 z 21

Školní zpravodaj 2020/2021
•

www.zsjaklysa.cz

Nově se v Lysé nad Labem se pro děti a mládež otevírá Aikido, japonské bojové umění
využívající sílu protivníka. Nábor proběhne 5. 9. 2020 v 18:00 na Sídlišti 1786 v Lysé nad
Labem. Přihlásit se je možné po celý rok, kontaktujte trenéra Milana Valenta i na e-mailu
milan.valent.aikiboy@gmail.com
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CO JE VE ŠKOLE NOVÉHO?
Nová pravidla v areálu vzhledem k většímu šíření onemocnění Covid-19
dojednaná s KHS SK
•

Všechny osoby v areálu budou mít nasazenou roušku ve společných prostorách
včetně prostoru Scolarestu (pavilonu F) a pavilonu E (prostory u tělocvičen platí i pro
nájemce) především o přestávkách mezi hodinami, před a po vyučování. Po
skončení výuky se žáci i studenti zbytečně v areálu nezdržují, odcházejí pryč. Roušku
lze odložit do sáčku na tác v jídelně a znovu nasadit při odchodu, její nošení v
učebnách při výuce je v kompetenci vyučujícího.

•

Zákaz vstupu veřejnosti, včetně zákonných zástupců do areálu.

•

Příchod i odchod z areálu bude pro žáky naší školy možný pouze hlavním vchodem.

Distanční výuka neboli výuka na dálku a jak jsme si s ní poradili...
Školní rok 2019/20 se zapsal do myslí žáků i učitelů jako ten, v němž proběhlo plošné uzavření
škol. V důsledku toho se začali žáci učit za podpory svých rodičů i učitelů z domova. Bylo to
období, které přineslo do školství spoustu změn jak pro učitele, tak pro děti, potažmo pro jejich
rodiče. Během pár dní byli žáci nuceni se z módu „neočekávané prázdniny” překlopit do
režimu distanční výuky. Z ničeho nic začali s online dopomocí učitelů pročítat texty, vypisovat
nejdůležitější informace, vypracovávat úkoly a rodiče zaujali to nejtěžší postavení, najednou
museli být svým dětem nejen rodiči, ale i učiteli a organizátory času, a to vše v uzavřeném
prostoru bytu či domu.
Učitelé začali hledat vhodný způsob, jakým předávat svým žákům dobrovolné úkoly z
probíraného učiva. Někteří zvolili cestu e-mailovou, někteří využili systém Edookit, v němž
vedeme třídní knihy a žákovské knížky, někteří využívali prostředí, např. Classroom, jež nabízí
platforma G-Suite, u níž máme zřízenou doménu pro e-mail a cloudové prostředí. Někdo musel
telefonovat, protože rodina neměla dostatečné technické vybavení. Každý z nás si tedy našel
svůj komunikační kanál, prostřednictvím něhož po celé období uzavření škol jednal se svými
žáky.
Nejen na děti a jejich zákonné zástupce byla naložena velká zodpovědnost. Také učitelé se
snažili vyrovnat s tím, že nestihnou probrat učivo, že žákům budou chybět podstatné informace.
Přesto se všichni dokázali vybičovat k úžasným výsledkům – drtivé procento dětí vypracovávalo
zadané úkoly, studovalo nové učivo z knih, opakovalo učivo již probrané. Toto období náročné
na psychiku vyvrcholilo tolik očekávaným začátkem prázdnin. Před tím, než si děti převzaly
vysvědčení, byly většinou informovány o tom, jak bude probíhat vyučování daného předmětu
v novém školním roce.
Čtvrté čtvrtletí školního roku 2019/2020 obrátilo školství naruby. Možná, že si jednou nebudeme
pamatovat, jaké učivo muselo být z toho důvodu osekáno na minimum, nebo které se nestihlo
probrat. Určitě si ale všichni vzpomeneme, jak důležité období to pro všechny bylo. Jak celá
republika nosila roušky, dodržovala karanténu, suplovala guvernantky a vyhlížela lepší zítřky.
Děkujeme všem, s jejichž pomocí jsme to společně zvládli!

Stránka 9 z 21

Školní zpravodaj 2020/2021

www.zsjaklysa.cz

Dle novely školského zákona je od nového školního roku distanční výuka pro žáky povinná,
rodiče budou žáky omlouvat jako z běžné výuky. Pokud budou probíhat hodiny formou
videokonference, pak budou organizovány dle aktuálního školního rozvrhu.

E-maily od 3. třídy
Důsledkem uzavření škol v době koronavirové došlo vedení naší školy k poznání, jak důležité je
nabídnout žákům důstojné prostředí pro distanční výuku. Vzhledem k tomu, že používáme pro
komunikaci prostředí Google, využívali jsme s žáky II. stupně během distanční výuky ve velké
míře Google Učebnu.

Na naší škole je zvykem, že se školní e-maily zakládají všem žákům od 5. třídy. Vzhledem k situaci,
která nastala v loňském školním roce, rozhodlo vedení školy, že tutéž variantu nabídneme také
žákům mladším. Proto v letošním roce založíme e-maily již žákům od 3. třídy. Zatím je nebudou
využívat, ovšem pokud by se situace vyvíjela opět k směrem k distanční výuce, okamžitě
provedeme žáky nejen aktivací e-mailu, ale také jim ukážeme prostředí Učebny.
Její velkou výhodou je, že se veškeré materiály a úkoly shromažďují na jednom místě, pro žáky
je přehledná, mohou odevzdávat úkoly přímo učiteli. Navíc umožňuje, aby také zákonní
zástupci měli možnost vidět zadané úkoly a kontrolovat, zda jejich dítě již úkol odevzdalo.
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Rozšíření školy v pavilonu C
V listopadu 2019 se rozběhla nástavba patra na pavilonu C, tedy nad prostorami, které město
pronajímá obchodní akademii. Toto rozšíření učebních prostor velmi vítáme.
Ačkoli byly školy z důvodu pandemie koronaviru Covid-19 uzavřeny, a stavba mohla
pokračovat bez omezování v době výuky, toto období si i v tomto ohledu vyžádalo svou daň.
Mnoho firem bylo uzavřeno, nedostávalo se pracovních sil. Také to bylo jedním z důvodů, že
stavba nebyla dokončena v avizovaném termínu. Výběrové řízení na vybavení učeben a
kabinetů na pavilonu C bylo vyhlášeno městem až v srpnu, přičemž dodací doba žákovského
nábytku je podstatně delší. Stavba navíc nebyla dosud zkolaudována.
Předpokládáme, že učit v nových prostorách se začne koncem tohoto kalendářního roku.

Více 1. tříd a navýšení ŠD
V letošním školním roce otevíráme čtyři 1. třídy. Zájem o naši školu nás velmi těší, ovšem přináší
také větší požadavky na prostory školy. Protože s vyšším počtem prvních tříd vzroste také
potřeba školní družiny pro více dětí, zažádali jsme o navýšení kapacity školní družiny o dvě
oddělení. Ta nám byla schválena, a proto od září 2020 budeme mít 9 oddělení školní družiny.

ŠKOLNÍ DRUŽINA INFORMUJE
Organizace činnosti
Provozní doba ŠD
•

06:15 – 17:00

(pátek 16:30 hod)

•

06:15 – 07:25

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.
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Změny ve ŠD
•

Schválené navýšení kapacity ŠD je na počet 260.

•

Ve školním roce 2020/21 otevíráme 9 oddělení ŠD, umístíme všechny zájemce o školní
družinu od 1. do 3. ročníku.

•

V červnu 2020 byla uvolněna herna ŠD v pavilonu A potřebám Obchodní akademie,
oddělení bylo přemístěno na pavilon B spolu s dvěma novými odděleními. Některá
oddělení jsou přečíslována.

Personální zajištění školní rok 2020/21
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

ŠKOLNÍ KLUB
Změny ve ŠK
S ohledem na doporučená preventivní epidemiologická opatření z MZ a MŠMT (neslučovat do
oddělení žáky více ročníků) a po dohodě s KHS SK nebudou v letošním školním roce přijímáni
do školního klubu žáci II. stupně a 5. ročníku.
Zápis do ŠK pro žáky 4. tříd se bude konat v úterý 1. září 2020 od 7:00 do 9:30 v učebně ICT. 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 školy.

Personální zajištění
•

Ničová Eva

722 806 767

•

Klubovna ŠK (přízemí pavilonu D) bude v provozu po – pá 12:30 – 15:30.
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OMLOUVÁNÍ V EDOOKITU OD 3. ROČNÍKU
V loňském školním roce jsme přešli na elektronické žákovské knížky prostřednictvím webového
rozhraní Edookit. V průběhu roku jsme si ověřili, že elektronické ŽK usnadňují komunikaci mezi
školou, rodiči i žáky. Proto i letos bude ŽK zprovozněna na webových stránkách
https://zsjaklysa.edookit.net, případně v aplikaci Edookit. Rodičům žáků, kteří do elektronické
ŽK naskočí letos, přijdou e-mailem vygenerované přístupové údaje pro ně i jejich děti. Proto
prosím zaktualizujte u třídních učitelů své kontaktní údaje, abyste měli do ŽK přístup.
Novinkou letošního roku je omlouvání absence přes Edookit. Od 3. ročníku se již bude omlouvat
absence dítěte touto elektronickou formou.
Návod, jak používat rodičovský portál v Edookitu, naleznete na této adrese:
https://www.edookit.com/content/knowledge/38-rodicovsky-portal/rodicovsky-portal-v4.0.pdf a na vyžádání vám jej též můžeme vytisknout.
1. a 2. ročník zatím nadále pokračuje v papírové formě Žákovské knížky.
Zákonný zástupce žáka 3. - 9. ročníku může požádat o papírovou verzi ŽK u třídního učitele
nebo v sekretariátu školy.

NOVÝ WEB
V průběhu září 2020 změníme vzhled školního webu. Nové webovky budou přístupným webem,
tedy budou přístupné také osobám se zdravotním postižením.
Informace na nich by měly být přehlednější a aktuálnější.

NOVÍ ZAMĚSTNANCI
Minulý školní rok zamával také se sestavou pracovníků. V lednu 2020 nahradila v hodinách
ruštiny E. Belčikovou Tetyana Yevdokymova. V únoru přibyla do týmu asistentek pedagoga
Věra Hochmanová. V květnu odešla na mateřskou dovolenou Tereza Šupová Fritzová.
Tým pracovníků naší školy se změní i od září. Po mateřské dovolené se vrací Bc. Šárka Dömeová,
na částečný úvazek jsme přijali novou angličtinářku Mgr. Veroniku Vaňáčkovou. Z důvodu
navýšení školní družiny jsme přijali nové vychovatelky, Andreu Fišerovou, Bohumilu Kuncovou a
Kristýnu Kvačkovou. Také tým asistentek jsme obohatili, a to o Soňu Solnařovou a Janu
Stehnovou.
Ekonomický úsek školy posílila od srpna účetní Jaroslava Kratochvílová.
Změnu jsme doznali také ve vrátnici. Opustil nás dosavadní vrátný Jiří Musil. Již v květnu 2020 jej
částečně nahradila Marie Peltanová, od 2. září ji bude doplňovat ještě Karel Sedláček. Panu
školníkovi a koordinátorovi ICT vypomáhá od srpna Tomáš Fillo a nový úsek na pavilonu C bude
mít na starost uklízečka Olga Halušková.
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ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY
Loni byla hotovostní pokladna přemístěna na několik měsíců do sekretariátu školy. Žáci sice
nadále většinu plateb hradí třídnímu učiteli, ale znovu se již mohou obracet na hospodářku
školy, Naďu Petrusovou. Ta zajišťuje platby nejen od žáků a učitelů, ale také od nájemců Tv. V
době její nepřítomnosti ji bude stále zastupovat sekretářka Jana Králová, případně účetní
Jaroslava Kratochvílová.
•

Prosím využijte pokladní hodiny:
o

•

po – pá 7:00 – 8:00 a 12:00 – 14:00

nově také na tel.: 771 180 007

Sekretariát je k dispozici v úředních hodinách:
o

7:00 – 15:00,

případně na telefonu: 325 551 220, 777 050 308

PROJEKTY A GRANTY OD 1.9.2020
Ovoce a zelenina do škol
Pokračujeme v dotačním projektu „Ovoce a zelenina do škol” pro všechny žáky školy. Ti
zdarma dostávají buď 200 g čerstvého ovoce nebo zeleniny, nebo 200ml krabičku ovocné
šťávy. Přes opětovnou urgenci se nám zatím nepodařilo zjistit přesný závozový den ani termín
prvního závozu, předpokládáme však, že se první dodávky ovoce dočkají žáci v druhé
polovině září.

Mléko do škol
Pokračujeme také v dotačním projektu „Mléko do škol”, také pro všechny žáky školy. V rámci
tohoto projektu obdrží krabičku neochuceného mléka 2x měsíčně a 2x měsíčně jiný mléčný
výrobek (např. jogurt, čerstvý sýr, výjimečně sýr plátkový). Závozovým dnem bude letos středa.
První dodávka proběhne 9. září.
Projekt „Mléko do škol” nabízí našim žákům i letos možnost využívat HAPPYSNACK – jedná se
o ochucená mléka a 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 počátku 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.
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Plavecký výcvik
Plaveckého výcviku se loni zúčastnili žáci 2.-3. ročníku. Vzhledem k uzavření škol z důvodu
pandemie korona viru bohužel nemohli žáci povinné plavání absolvovat. Již máme
nasmlouván bazén v Nymburce, takže všechny ročníky, které si povinné plavání nestihly splnit,
budou jezdit plavat hned na podzim 2020. Pravidelně žádáme o dotaci na dopravu, zažádáno
máme i o novou etapu, jejíž výsledky zatím nejsou známy. Konkrétní termíny plavání sdělí třídní
učitelé.

Šablony OP VVV
Pokračujeme v projektu „Šablony OP VVV”, reg. číslo 02 3 68 – „Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování, tj. Šablony pro MŠ a ZŠ II”. Škola čerpá finanční prostředky na
školního speciálního pedagoga (Mgr. L. Valešková), školního asistenta (L. Kamenová),
kariérového poradce (Mgr. H. Otradovská) a další vzdělávání pedagogů, a to až do 31. 12.
2020. Již připravujeme žádost na „Šablony OP VVV III“, reg. číslo 02_20_080, které bychom chtěli
odstartovat v lednu 2021. Zaměřené budou týmž směrem, tedy se budeme ucházet o
personální šablony na školní asistentku, speciálního pedagoga a částečně i na kariérového
poradce.

Šachy do škol
Loni jsme se nově zapojili do projektu Šachy do škol. Z kroužku se stal nepovinný předmět kvůli
zvýšení finančních dotací. Přínosem byla realizace školního kola pro celou Lysou aj. Klade si za
cíl pomoci žákům pomocí výuky šachů lépe naplňovat cíle základního vzdělávání. V letošním
školním roce se vrací Šachy zpět do kroužků, a to z administrativních a organizačních důvodů
– po přihlášení na nepovinný předmět se totiž tento předmět stává povinným, což nebyli někteří
žáci schopni dodržovat.

Rekonstrukce
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. 2020
•

Rekonstrukce elektro pavilon D, I. etapa

•

Solární folie do oken jedné vzorové učebny (D102) 30.000 Kč

•

Malování v pavilonu B, E, D

364.700 Kč

•

Nábytek pavilon C + nový žákovský nábytek

900.000 Kč

•

Dostavba pavilonu C školní budovy

23.558.968 Kč

•

Učebnice

182.649 Kč

•

Učební pomůcky a technika (PC)

668.245 Kč

•

Koberce a PVC (pavilon D)

40.034 Kč

•

Zednické a instalatérské práce

9.568 Kč

•

Elektroinstalace

111.411 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. V
roce 2019/20 vybavil školu novými počítači v učebně ICT.
za rodiče M. Kubica, předseda spolku a J. Fialová, místopředsedkyně 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

Počáteční stav

87.685 Kč

262 194 Kč

Příspěvky během období

175.120 Kč

174.560 Kč

Výdaje

0,-

0,-

Banka

612 Kč

911 Kč

Sponzorský dar škole

0,-

250.000 Kč

Výdaje celkem

612 Kč

927 Kč

Konečný stav (celkem)

262.194 Kč

185.843 Kč

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 platí po dohodě s Krajskou
hygienickou stanicí Středočeského kraje (KHS SK) pro všechny osoby od 31. 8. 2020
povinnost nosit ve společných prostorách roušku. Budou ji odkládat v učebně/herně na
pokyn pedagoga a v jídelně na tác.

•

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 24 h. 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.

•

Letos končí řádné tříleté funkční období školské rady, ve které jako rodiče máte dva
volené zástupce. Přes školskou radu můžete ovlivňovat chod školy (nejdůležitější –
vyjadřování se ke změnám školního vzdělávacího programu, schvalování výroční
zprávy o činnosti školy, schvalování školního řádu a navrhování jeho změn, podávání
podnětů a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům státní správy, podávání návrhu na vyhlášení konkurzu na
ředitele školy). Zástupci tříd v rámci Spolku rodičů dosud navrhli jako kandidáty do voleb
stávající členy pány Martina Kubicu, Stanislava Biedu a Tomáše Elicera. Návrhy na další
kandidáty (s jejich souhlasem) můžete dávat nejpozději do 9. 9. 2020 (jméno, věk,
povolání, třída, do které chodí dcera/syn) předsedkyni volební komise, Daně Bošinové,
na ekonomka@zsjaklysa.cz nebo osobně v kanceláři školy do 15:00. Vzhledem k
opatřením ohledně Covid-19 prosím upřednostňujte e-mailovou formu podání návrhu.

•

Účastí na volbách do školské rady ve čtvrtek 24. 9. 2020 (v den třídních schůzek) od
7:45 – 16:45 hodin ve vstupní hale A. Způsob voleb: tajné hlasování, tj. vhození
upraveného hlasovacího lístku do volební urny; na volebním lístku musí být zatrženi 2
kandidáti, oprávněné osoby se podepíší do seznamu voličů pro účel přehledu účasti
na hlasování (za jednoho žáka může volit jeden zákonný zástupce).

•

Kontrolou svých údajů v evidenci TU svých dětí – v průběhu prvního týdne školy budou
všem rodičům vygenerovány přístupové údaje pro rodičovský portál Edookitu, které jim
přijdou na jejich e-mail.

•

Odevzdáním vyplněného lístku Informovaný souhlas pro školní rok 2020/2021 s
aktuálními telefony a kontakty.

•

Kontrolou elektronické žákovské knížky od 3. ročníku, a to včetně omlouvání absence;
1. a 2. ročník mají klasické papírové ŽK.

•

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

hlavního

vchodu

do

budovy.

Z

důvodu

epidemiologických opatření prosíme všechny rodiče a žáky, aby pro vstup do budovy
školy využívali pouze hlavní vchod do budovy, i když bude zkolaudován boční vstup do
pavilonu C z ulice Na Písku. Ten pak bude využívat pouze obchodní akademie.
•

Svou účastí na třídních schůzkách ve čtvrtek 24. 9. 2020 v 17:00 na I. stupni, v 17:30 na
II. stupni a v tento den i účastí na volbách zástupců rodičů do školské rady – budou se
podávat základní informace o akcích školy a třídy, lyžařském kurzu 7. ročníku a
sportovním soustředění 8. 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, které máte v ŽK/ŽZ a 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
Přehled hospodaření
S penězi vybranými od zákonných zástupců žáků v roce 2019/2020 po odsouhlasení Schůzí
zástupců tříd Spolku rodičů 150 Kč na pololetí na každého žáka školy, splatné vždy do
posledního dne 1. měsíce pololetí (30. 9. a 28. 2.). Od 1. 9. 2019 se mění na 150 Kč na žáka
I. stupně a 100 Kč na žáka II. stupně.

Kopírování a pomůcky na Vv
•

Vybráno

100.896 Kč

•

Papír

100.896 Kč

•

Výdej celkem

100.896 Kč

•

Zůstatek

0,-

Peníze za sběr druhotných surovin a kaštanů
•

Zůstatek z předešlého období

13.469 Kč

•

Získáno

12.582 Kč

•

Odměny a jízdné na školní soutěže

12.201 Kč

•

Školní parlament

246 Kč

•

Výdaje celkem

12.447 Kč

•

Zůstatek

13.604 Kč
Sestavila Dana Bošinová, ekonomka školy
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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 restauraci
Scolarest v nastávajícím školním roce. Nejprve se však představíme.
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 2020/2021
•

Žáci MENU 7–10 let

29 Kč

•

Žáci MENU 11–14 let

31 Kč

•

Žáci MENU 15 a více let

33 Kč

Důležité informace k letošnímu školnímu roku:
•

Výdej obědů (svačiny se ruší) v letošním školním roce 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 účtě nebo bez
čipu/karty nemůže být dítěti oběd vydán!

•

Z důvodu COVID-19 je zákaz vstupu rodičů do jídelny.

•

Žáci ze ZŠ JAK budou vstupovat do jídelny z pavilonu H a stravovat se jim bude
umožněno pouze ve velké jídelně. Nemohou odcházet z jídelny přímo ven k
autobusové zastávce, vrací se zpět pavilonem H a A k šatnám a odchází hlavním
vchodem. Boční vchod přes dvůr Scolarestu do ulice Veleslavínovy je určen pro jiné
dvě školy a veřejnost.

•

Nabídka výběru ze 2 druhů hlavních jídel a 1 polévky, 1 druh nápoje, školní program i
nadále. Stále není nutné obědy odhlašovat a přihlašovat, ani objednávat jako v květnu
a červnu 2020.

•

Jídlo i pití bude servírováno na tácy zaměstnancem Scolarestu, budou balené příbory.

•

Pro letošní rok se ruší doplňkový prodej – zeleninový a salátový bar, zákusky, dezerty.

•

U vstupu do jídelny budou umístěny dávkovače s dezinfekcí na ruce.

•

Vzorové porce pokrmů budou vyvěšeny v papírové podobě na paravánu, který bude
rozdělovat přístupovou místnost do jídelen.

Čipy lze zakoupit v týdnu od 31. 8. 2020 od 6:00 do 14:00 v kanceláři Scolarestu.
Jakékoliv informace ke stravování Vám poskytne Štěpánka Antošová – vedoucí školní jídelny
tel.: 325 551 136, 325 551 144, 731 438 261, zr.0910@scolarest.cz
Za společnost Scolarest sestavila Milena Šafaříková, oblastní manažer provozu
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VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ LOŇSKÉHO ROKU 2019/20
Celostátní testování 8. ročníků SCIO
V květnu 2020 mělo proběhnout již tradičně celorepublikové SCIO testování s názvem Trénink
na přijímací zkoušky 2019/20. Bohužel z důvodu pandemie nového typu koronaviru bylo toto
testování přesunuto na září školního roku 2020/21.
Testování SCIO tak proběhne v nejbližším možném termínu po začátku školního roku. Současní
deváťáci tak o testování nebudou ochuzeni.
Držíme jim pěsti, aby doporučení pro výběr střední školy odpovídalo jejich představám.

Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. a 9. ročníků ZŠ
V loňském školním roce nebyla naše škola Českou školní inspekcí vybrána pro zjišťování výsledků
žáků 5. a 9. ročníku ZŠ.
Pro školní rok 2020/2021 jsme ovšem vybráni byli. V květnu 2021 tedy proběhne testování žáků
5. nebo 9. ročníku ze tří následujících oblastí: Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk;
v 5. ročníku dále např. Člověk a jeho svět, Informační gramotnost, Studijní dovednosti aj.;
v 9. ročníku dále např. Fyzika, Dějepis, Chemie, Zeměpis, Výchova ke zdraví, Moderní dějiny ČR
aj. Konkrétní výběr ročníku a oblastí se dozvíme až na jaře 2021.
Testování nemá vypovídající hodnotu o kvalitě výuky na dané škole, má ale za cíl postihnout,
které z dovedností, jež jsou v testech zahrnuty, jsou žáci schopni uplatnit lépe a které hůře.

NA ZÁVĚR
Myslím, že v tomto školním roce máme všichni jeden velký cíl – udržet si fyzické i psychické
zdraví pro sebe a svou rodinu. My zaměstnanci školy potřebujeme ještě zvládat změny
organizace školního roku dané šíří karantény mezi osobami v tak obrovském areálu, zvládat
povinnou výuku na dálku v plné šíři (řada z Vás má pocit, že je úkolů málo nebo zase moc, že
je příliš rozmanitá, nejednotná nebo naopak monotónní atd.), registrovat všechny pokyny z
různých ministerstev, hlavně z MŠMT, z KHS SK (hygiena), KÚSK (kraj), MěÚ Lysá nad Labem atd.,
přijímat opatření, seznamovat s nimi zpětně výše uvedené instituce, žáky, Vás zákonné
zástupce a ostatní subjekty v areálu, zavádět tato opatření do praxe, vyhodnocovat jejich
účinnost, případně je znovu měnit a z tohohle nekonečného kolotoče se nezbláznit…
Takže jak říká moje maminka: Hlavně to zdravíčko...
Za ZŠ JAK Lysá Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy
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