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Informace pro rodiče dětí a žáků školy č. 1
Školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,
dovolte mi informovat Vás tímto o dění a připravovaných akcích a novinkách v naší škole:

1. Zahájení školného roku 2020/21
Zahájení školního roku proběhlo dne 1.9.2020 v prostorách školy a obecního sálu za
účasti zřizovatele. Celkem do školy nastoupilo 210 žáků do 11 tříd ZŠ.
Školní rok byl zahájen ve znamení mimořádných opatření a je pro něj významná i povinná
distanční výuka. Ve třídách byly zmapovány možnosti žáků pro účast na takové výuce a
z mimořádných státních prostředků, které škola postupně obdrží, se průběžně nakupují
digitální učební pomůcky. Ty bude možné zapůjčit dětem, které těmito prostředky
nedisponují.
2. Školní družina
Ve školní družině byly zavedeny 3 oddělení, aby bylo možné co nejméně měnit skupiny.
1. oddělení – 1.třída
2. oddělení – 2. třída
3. oddělení – 3.-4.třída
Ve ŠD byl pro maximální bezpečnost dětí vytvořen čipový systém BELL-HOP.
3. Třídní schůzky
Úvodní třídní schůzky pro nově příchozí žáky:
1.třída – 21. 9. 2020 od 16h
6.A,B - 21. 9. 2020 od 16h
Dále pro 1. stupeň budou nově probíhat třídní schůzky formou tripartitního setkání (uč.+
rodič + žák) v týdnu od 19. – 23. 10.2020. Tripartita pomůže lépe pochopit všechny strany
a pomoci při neúspěchu.
Pro 2. stupeň pouze 11. 11 .2020.

4. Nabídka konverzací v Aj
Tento školní rok se nám podařilo navázat spolupráci s rodilým mluvčím Aj. Pan Mike
Stuart Esson vyučuje Aj na gymnáziu a díky jednání se nám podařilo získat ho i pro naši
školu, aby vedl kroužek konverzace. Žáci 6.-9. třídy obdrželi podrobnosti k této nabídce
od vyučujících Aj. Spolupráce bude probíhat i v rámci projektového dne „Duhový svět
s angličtinou“.
5. Nabídka doučování a zájmových kroužků pro žáky naší školy
Možnost doučování jednotlivých předmětů:
„Liška online“ – nabídku žáci obdrželi od svých třídních učitelů
Díky pedagogům a externím klubům se od října rozjíždí řada zájmových kroužků pro žáky
naší školy:
Angličtina – konverzace 6. – 9.tř.
Fotbal 1. -5.tř.
Taneční kroužek 1. – 4.třída
Dance school 5. – 6.tř.
Míčové hry 3. - 5.tř. v rámci projektu AŠSK (Asociace školních sportovních klubů)
Házená 1. – 4. Třída v rámci projektu AŠSK
Box 6. – 9.tř.
Florbal 6. – 9.tř.
Náboženství 1. -7.tř.
Kreslení 6. -9.tř.
Školní kluby logiky a deskových her (projekt EU) 1. – 5.tř. a 6. – 9.tř.
Český jazyk – příprava na přijímací zkoušky (prosinec – leden)
Matematika – příprava na přijímací zkoušky (prosinec – leden)

6. Projekty do kterých je škola zapojena:
Projekt EU „ŠKOLA PRO VŠECHNY“ (tzv. Šablony II)
Díky zapojení se do projektu EU získala škola 1. 246 910,- Kč.
Cílem projektu je prostřednictvím personální šablon a volnočasových aktivit pro děti
a žáky zlepšit rovné příležitosti na škole, využít školního asistenta a školního psychologa
pro potřeby školy. Tento dvouletý projekt je zaměřen na projektové dny ve škole i mimo
školu, školní kluby logiky a deskových her (zážitkové činnosti pro žáky). Vzhledem
k současné pandemické situaci bude ukončen z původně 31.3.2021 o 3 měsíce později
tzn. 30.6.2021.
„Nenech to být“
Program pro prevenci rizikového chování dětí. V rámci tohoto projektu mohou naši žáci
využívat schránku důvěry na webových stránkách školy, kde nahlašují případy, které
následně škola řeší.

„Zelená škola“
Zapojením do tohoto projektu jsme se stali ZELENOU ŠKOLOU, podporující ekologii ve
výchově a vzdělávání žáků. Tento sběr neprovozují pouze žáci, ale může se zapojit každý,
komu není naše životní prostředí lhostejné. V naší škole se projekt realizuje díky
sběrnému boxu, umístěnému ve vestibulu budovy druhého stupně. Do tohoto boxu lze
vkládat staré telefony, kalkulačky, hračky, nářadí, toustovače, fény a jiná drobná
elektrozařízení. Speciální krabice na sběr baterií a zářivek, které si žáci vyrobili ve
výtvarné výchově, jsou uloženy vedle sběrného boxu, ale také v budově prvního stupně a
mateřské školy.
Erasmus+
Projekt KA1 od 01. 08. 2020 do 31. 12. 2021 na mobility pedagogů. Název projektu
„Duhový svět s angličtinou“. Schválena celková výše 16.859,-EUR. Mobility 2x Malta, 3x
Edinburg. Jedná se o zvýšení úrovně anglického jazyka (14 denní návštěva jazykové školy)
a implementace do školního prostředí.

Školní projekt EU OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL A MLÉKO DO ŠKOL
Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce
2009/2010. Jedná se o projekt EU, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby
ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat
proti dětské obezitě. Žákům je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a
zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.
Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a
mléčných výrobků.

7. Spolupráce s obcí a SRPŠ
ZŠ a MŠ získala díky spolupráci s obcí a SRPŠ:
- zakoupení pracovních sešitů do cizích jazyků
- zakoupení absolventských mikin pro 9. třídu
- financování akcí školy, které se průběžně plánují – např. 3D kino, Jumpig drums apod.

Všichni si přejeme, aby tento školní rok byl co nejméně pozměněn složitou pandemickou
situací a naše děti se mohly bezstarostně vzdělávat ve škole, tak jako tomu dříve.

V Tršicích dne 15. 09. 2020

……………………………………………….
Mgr. Andrea Teplá, ředitelka školy

