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Do školního roku 2021/2022 vstupujeme s obavami 
z toho, co nás potká v následujících deseti 
měsících. Na jeho začátku si tedy všichni přejme 
hodně zdraví a školu otevřenou bez distanční 
výuky až do 30. června 2022  

                       Zaměstnanci ZŠ Sloup 

   Jak letos ve škole? 
Ministerstvo školství vydalo závazný manuál, který se týká 
provozu škol v roce 2021/2022. Toto jsou nejdůležitější 
informace, které z něj pro naši školu vyplývají. 

• O aktuální situaci a platných opatřeních budeme vždy 
informovat prostřednictvím zpráv v dm Software. 

• Do školy nemohou vstupovat osoby s příznaky 
infekčního onemocnění. 

• Pohyb rodičů a cizích návštěvníků školy je nutné 
omezit na nezbytné minimum. 

• Výuka bude od září probíhat bez omezení dle 
platného rozvrhu. Týká se to i skupin v cizích jazycích 
či volitelných předmětech. 

• Školní družina bude v provozu bez omezení. V 
družině se děti netestují. 

• Každá osoba je povinna mít ve společných prostorech 
školy zakryty dýchací cesty. Ve vyučování být zakryty 
nemusí. Výjimka – žáci, kteří se nepodrobí testování 
a nejsou očkováni ani po nemoci. Tito musí mít 
zakryty dýchací cesty po celou dobu pobytu ve škole. 

• Pokud se u žáka projeví příznaky nemoci nebo bude 
pozitivně otestován, má škola povinnost jej oddělit od 
ostatních, zajistit pro něj dohled a informovat rodiče. 

• Pokud trpí žák chronickým onemocněním dýchacích 
cest (včetně alergie), je mu umožněn vstup do školy 
pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční 
nemocí. 

• Školní stravování bude bez omezení. Vyzvedávat 
obědy si však nemohou žáci v izolaci, karanténě ani 
jejich rodiče. 

• Testovat se nemusí očkované osoby (14 dnů po 
druhé dávce) a ti, kteří nemoc prodělali (180 dní od 
prvního pozitivního testu). Toto je nutné doložit 
certifikátem. 

• Testovat se nemusí ani ti, kteří doloží negativní 
výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 
V případě zájmu kontaktujte Ing. Evu Obalilovou, 
telefon 775 725 700. 

• Netestovaní žáci – povinnost nosit ochranu dýchacích 
cest stále (i ve vyučování), zákaz cvičení uvnitř, zákaz 
zpěvu. 

 
Všichni doufáme, že proběhne školní rok 2021/2022 bez 
distanční výuky a omezení. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Důležité termíny 
Podzimní prázdniny 27. – 29. října 2021  
Vánoční prázdniny 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022 
Pololetní prázdniny 4. února 2022 
Jarní prázdniny  7. – 13. března 2022 
Velikonoční prázdniny 14. dubna 2022  
Hlavní prázdniny  1. července – 31. srpna 2022 
Předání přihlášky na SŠ  do 1. března 2022 
Zápis do 1. ročníku 7. dubna  2022 
Obhajoby ročníkovek         6. – 9. června 2022. 

   Noví zaměstnanci 
Pedagogický sbor posílili noví kolegové – Mgr. Tereza 
Bočková, Mgr. Michal Kala, Bc. Patricie Nejezchlebová, Bc. 
Petr Grulich. Do školní družiny nastupují Kateřina Kršková a 
Barbora Čípková. V mateřské škole bude nově působit Simona 
Němcová. Do provozu školy nastoupila Anna Mynaříková. 

 

     Kdy na třídní schůzky 
Informace o chování a prospěchu své ratolesti se dozvíte 22. 
září 2021 (jen první ročník), 25. listopadu 2021, 11. ledna 2022 
a 21. dubna 2022. Mimo tyto termíny si můžete domluvit 
individuální konzultaci s vyučujícím nebo s ředitelem školy. 

 

  Co je ve škole nového? 
Pracujeme na seznamu kroužků a počítáme s tím, že se 
rozjedou od začátku října. Kompletní seznam dostanou žáci 
koncem září. Musíme však upozornit, že je v současné době 
nejdůležitější zajistit kvalitní výuku, protože není jisté, jaká 
bude v říjnu epidemická situace. Také 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. 
 
Přes prázdniny jsme ve škole malovali, vyměňovali nábytek ve 
třídách druhého stupně a osvětlení ve třídách prvního stupně. 
 
Školní sklad učebnic se dočkal obnovy. Nové řady učebnic do 
mnoha předmětů jsme zakoupili pro žáky 1. – 9. ročníku; 
celková investice do učebnic dosahuje výše přes 200 tisíc Kč 
(placeno ze státních prostředků).  
 

ZÁŘÍ 2021 ZŠ a MŠ SLOUP 
 

Termíny a informace • Třídy a třídní učitelé • Akce školy • Novinky • Školní řád • Letem světem 

 

 

 

Nepravidelný občasník ZŠ a MŠ Sloup • 09/2021 

 
www.zssloup.net • zs.sloup@centrum.cz • 516 435 337 

 



 
www.zssloup.net ∙ zssloup@centrum.cz ∙ 516 435 337 02 

     Počet žáků a tříd v roce 

2021/2022 

V letošním školním roce má základní škola k 2. září 417 žáků a 
18 tříd. Počet žáků se ve srovnání s loňským rokem navýšil o 
14. Za posledních 17 let je počet žáků naší školy vyšší téměř o 
120. Do školní družiny chodí 134 dětí a do mateřské školy 24 
dětí.  

   Třídy a třídní učitelé 

I. A  Mgr. Monika Gregorová 

I. B  Mgr. Romana Nečasová 

II. A  Mgr. Eva Turčanová 

II. B   Mgr. Petra Bufková 

III. A  Mgr. Iva Paděrová 

III. B  Mgr. Martina Šamalíková 

IV. A  Mgr. Pavel Borek 

IV. B  Mgr. Marie Koutná 

V. A  Mgr. Darina Zouharová 

V. B   Mgr. Klára Šindelková 

VI. A  Mgr. Michaela Matějková 

VI. B  Mgr. Renata Kulíšková 

VII. A  Mgr. Silvie Hejčová 

VII. B  Mgr. Sabina Králová 

VIII. A  Mgr. Oldřiška Hloušková 

VIII. B  Mgr. Klára Stiskálková 

IX. A  Mgr. Lenka Tallová 

IX. B  Mgr. Vladěna Ševčíková 

Jedeme do Srbska. Naši srbští partneři ze základní školy 
v Kragujevaci potvrdili pozvání k výměnnému pobytu v termínu 
pondělí 27. září – pátek 1. října. Pozvání platí pro 21 žáků naší 
školy od 12 let a doprovod učitelů. Pro žáky bude v Srbsku 
připraven pestrý program a není bez zajímavosti přínos pro 
výuku angličtiny – Srbové mluví anglicky velmi dobře. 
Vzhledem k blížícímu se odjezdu bude o zařazení do zájezdu 
rozhodovat pouze rychlost doručení vyplněné návratky do 
školy Mgr. Sabině Králové. 

   Letem světem  
- Také v letošním školním roce spolupracujeme se 
školní psycholožkou a školní speciální pedagožkou. Obě 
odbornice budou žákům i rodičům k dispozici přímo ve škole.  
Kontakty najdete na www.zssloup.net. 
 
- Děti z 2. – 5. třídy zdarma absolvují výukové 
programy v centru ekologické výchovy Lipka – Jezírko. Akce je 
hrazena MAS Moravský kras. Děkujeme. 
 
- Děkujeme za vaše dary, které byly určeny na obnovu 
obce Lužice. Celkový výtěžek dosáhl úctyhodné výše, 
starostovi obce jsme předali celkem 110 000 Kč.  

 
- Na podzim proběhne několik zajímavých akcí – 
adaptační kurz pro žáky 6. ročníku, výuka na dětském 
dopravním hřišti pro čtvrťáky a exkurze žáků 9. ročníku do 
Prahy. 
 

   Školní řád 
Informujeme, že byl vydán Školní řád základní školy platný od 
1. září 2021. Novinky a změny:  

• Žáci jsou povinni mít v průběhu online hodin zapnutou 
kameru. Mají možnost nastavit si pozadí.  

• Zákonný zástupce informuje školu v případě fyzických 
i psychických obtíží žáka. 
 

• Všechna pravidla omlouvání žáků z výuky platí pro 
prezenční i distanční výuku. 

• Zákonný zástupce má právo projednat se školou 
záležitosti týkající se technického vybavení pro 
distanční výuku. 

• Při předem známé absenci se vyžaduje předem 
písemná omluva. Toto se týká nejen rekreace, ale i 
sportovních či mimoškolních aktivit. 

• Za narušování distanční výuky lze žákovi udělit 
napomenutí či důtku. 

• Mateřská škola – nutnost přivést dítě do MŠ 
nejpozději v 8:00 hodin, předem nahlásit mimořádný 
pozdější příchod, kritéria pro přijetí dítěte do MŠ 
Sloup. 

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

 

 
 

Díky možnosti čerpat evropské dotace může městys 

Sloup do údržby školy investovat velké částky. Přes 

prázdniny proběhla kompletní rekonstrukce tělocvičny – 

nová podlaha, osvětlení, výmalba, koberce, obložení. To 

však ještě není letos vše – na podzim vznikne vedle 

školy venkovní tělocvična - fitness workoutové hřiště. 

 

http://www.zssloup.net/

