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 Hlavně hodně zdraví! 

Co si navzájem popřát na začátku školního roku 
2020/2021? Především pevné zdraví malým i 
velkým.             Zaměstnanci ZŠ Sloup 

   Jak letos ve škole? 
Ministerstvo školství vydalo závazný manuál, který se týká 
provozu škol v roce 2020/2021. Toto jsou nejdůležitější 
informace, které z něj pro naši školu vyplývají. 

• Zahájíme činnost v plném rozsahu. 

• Bude zajištěna zvýšená dezinfekce rukou a prostorů 
školy. 

• Do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky 
infekčního onemocnění. Pokud se tyto příznaky 
vyskytnou v průběhu pobytu dítěte ve škole, musí být 
umístěno do samostatné místnosti a okamžitě bude 
informován zákonný zástupce, který si dítě vyzvedne. 

• Distanční vzdělávání je povinné a bude poskytováno 
v případě nepřítomnosti více než poloviny žáků ve 
třídě. Žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují 
v prezenčním vzdělávání. 

• Vydávání obědů bude rozloženo na delší dobu tak, 
aby se v jídelně stýkalo co nejméně různých skupin. 
Nebude také umožněn samoobslužný výdej polévky, 
nápoje a příborů. 

• Prosíme všechny rodiče a dospělé návštěvníky, aby 
nedoprovázeli svoje děti až do tříd a vstupovali do 
školy pouze tehdy, bude-li to nezbytně nutné, po 
ohlášení vchodem pro návštěvy u školního hřiště.  

• Prozatím není nutné používat roušky. Vše ale záleží 
na vývoji situace. 

• Městys Sloup nás vybavil dezinfekčními prostředky a 
také dvěma ozonizéry, které využijeme v mateřské i 
základní škole. 

• Celý manuál ministerstva si můžete přečíst na 
www.zssloup.net. 

Dlouhou diskusi jsme vedli o realizaci aktivit, jako jsou kroužky, 
hudební škola, adaptační pobyt, Vánoční akademie, ples, 
pronájmy a další. V tuto chvíli nebudeme žádné tyto akce rušit 
s tím, že rozhodne konkrétní epidemická situace a bude také 
na zvážení rodičů, zdali se jich děti zúčastní, či nikoliv. 

   Důležité termíny 
Podzimní prázdniny 29. – 30. října 2020  
Vánoční prázdniny 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021 
Pololetní prázdniny 29. ledna 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jarní prázdniny  22. – 28. února 2021 
Velikonoční prázdniny 1. – 2. dubna 2021  
Hlavní prázdniny  1. července – 31. srpna 2021 
Předání přihlášky na SŠ  do 1. března 2021 
Zápis do 1. ročníku 8. dubna  2021 
Obhajoby ročníkovek         7. – 9. června 2021. 

   Noví zaměstnanci 
Pedagogický sbor posílili noví kolegové – Mgr. Dana Čapková, 
Mgr. Klára Stiskálková, Bc. Lenka Adamcová, Michaela 
Hlaváčková, Pavla Štěpánová a od října také Mgr. Michaela 
Sehnalová. V mateřské škole působí Hana Sedláková, Lydie 
Králová, Blažena Kvasnicová a Ilona Chlupová. 

 

     Kdy na třídní schůzky 
Informace o chování a prospěchu své ratolesti se dozvíte 17. 
září 2020 (jen první ročník), 26. listopadu 2020, 12. ledna 
2021, 22. dubna 2021 a 27. května 2021. Mimo tyto termíny si 
můžete domluvit individuální konzultaci s vyučujícím nebo s 
ředitelem školy. 

 

  Co je ve škole nového? 
• Zřizovatel školy rozhodl, že s platností od 1. července 

2020 dojde ke spojení dvou samostatných škol – ZŠ 
Sloup a MŠ Sloup. Nový subjekt má oficiální název 
Základní škola a mateřská škola Sloup, příspěvková 
organizace. 

 

• Paní Hana Sedláková se stala druhou zástupkyní 
ředitele a v její kompetenci je řízení provozu mateřské 
školy. 
 

• Na druhém stupni máme kompletně vyměněná 
osvětlovací tělesa ve všech třídách. Předchozí 
osvětlení pamatovalo rok 1982. 
 

     Počet žáků a tříd v roce 

2020/2021 

V letošním školním roce má základní škola k 2. září 403 žáků a 
18 tříd. Počet žáků se ve srovnání s loňským rokem navýšil o 
10. Za posledních 16 let je počet žáků naší školy vyšší o více 
než 100. Do školní družiny můžeme zařadit 116 dětí a do 
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mateřské školy 28 dětí. Družina i mateřská škola jsou zcela 
naplněny.  

   Třídy a třídní učitelé 

I. A  Mgr. Eva Turčanová 

I. B  Mgr. Petra Bufková 

II. A  Mgr. Iva Paděrová 

II. B   Mgr. Martina Šamalíková 

III. A  Mgr. Monika Gregorová 

III. B  Mgr. Marie Koutná 

IV. A  Mgr. Romana Nečasová 

IV. B  Mgr. Pavel Borek 

V. A  Mgr. Michaela Matějková 

V. B   Mgr. Ondřej Sedlák 

VI. A  Mgr. Silvie Hejčová 

VI. B  Mgr. Sabina Králová 

VII. A  Mgr. Oldřiška Hloušková 

VII. B  Mgr. Klára Stiskálková 

VIII. A  Mgr. Lenka Tallová 

VIII. B  Mgr. Vladěna Ševčíková 

IX. A  Mgr. Marie Doležalová 

IX. B  Mgr. Renata Kulíšková 

Do Srbska až v lepších časech. Již na jaře tohoto roku mělo 
vyrazit čtyřicet žáků společně s vyučujícími na přátelskou 
návštěvu a výměnný pobyt do Srbska. Po vyhlášení 
mimořádného stavu jsme s partnery domluvili přesun akce na 
začátek října. Nepříznivá situace bohužel přetrvává. Tato země 
má sice otevřené hranice, ale při zpáteční cestě by bylo nutné 
podstoupit test anebo absolvovat karanténu. Navíc se přidala 
omezení pro Maďarsko. Bohužel se tedy musíme všem 
přihlášeným omluvit, ale pokračování naší úspěšné spolupráce 
se srbskou školou se přesouvá na lepší časy. 

   Letem světem  
- Využili jsme nabídku firmy TLC Kids, s.r.o. Na základě 

smlouvy budou v letošním roce ve škole vyučovat již 
od druhého ročníku také rodilí mluvčí – zahraniční 
lektoři anglického jazyka. Náklady na jednu vyučovací 
hodinu jsou 600 Kč a bude je hradit MAS Moravský 
kras. Děkujeme. 
 

- Školní psycholožka se v naší škole již stala 
samozřejmostí. Od letošního školního roku budeme 
však také na zkrácený úvazek zaměstnávat školní 
speciální pedagožku. Mgr. Michaela Sehnalová bude 
od října individuálně pracovat s žáky, kteří mají 
speciální vzdělávací potřeby. 
 

- Počítáme s tím, že se od začátku října rozjedou 

kroužky. Kompletní seznam dostanou žáci koncem 

září. Připomínáme ale, že není možné zvolit čas 

schůzek, který by vyhovoval úplně všem. Například 

v tělocvičně má vždy přednost pravidelná výuka a na  

 

kroužky tedy zbyde čas brzy ráno anebo později 

odpoledne. To samé se týká volného času 

vyučujících. 

 
- Důležité upozornění. V druhé půli září bude 

UZAVŘEN hlavní vchod včetně přístupového 

chodníku ve středu školní budovy. Bude se zde 

instalovat nová zámková dlažba včetně mobiliáře a 

bezbariérové rampy. Přístup do školy bude umožněn 

bočním vchodem u školního hřiště a přes školní dvůr. 

Omlouváme se za způsobené komplikace. Termín 

ukončení prací lze očekávat přibližně v říjnu 2020. 

   Školní řád 
Informujeme, že byl vydán Školní řád základní školy platný od 
1. září 2020. Novinky a změny:  

• Žáci jsou povinni uhradit způsobenou škodu. 

• Zákaz umisťování jakýchkoliv nahrávek a záznamů ze 
školy a z akcí pořádaných školou na sociální sítě, 
Youtube a podobné platformy bez souhlasu školy. 
 

• Změna minimálního počtu známek pro uzavření 
klasifikace v některých předmětech. 

• Při hodnocení a klasifikaci tělesné výchovy se       
zohledňuje především žákův přístup, snaha a zájem 
(přístup žáka k plnění úkolů, aktivita v hodině, fair-
play, zapomínání převlečení). Nehodnotí se pouze 
žákův výkon.  

• Žák, který nebude mít v plaveckém výcviku (listopad –
duben) odplaváno minimálně 50 % z celkového počtu 
hodin plaveckého výcviku, nebude hodnocen 
známkou výborně. Toto se netýká žáků, kteří jsou z 
plaveckého výcviku osvobozeni ze zdravotních 
důvodů.  

• Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. 

• Kompletní školní řád včetně řádu mateřské školy je 
k dispozici na www.zssloup.net. 

 

Ve škole byl čilý ruch i v době mimořádného stavu a přes 
prázdniny. Rekonstruujeme, budujeme nové odborné učebny. 
Práce budou pokračovat na podzim, takže je třeba dbát 
zvýšené opatrnosti. Bude to však stát za to, protože získáme 
několik skvěle vybavených a moderních odborných učeben.
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