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Zpravodaj lučištníků č. 1
školní rok 2020/2021

Srpen 2020

Škola patří od roku 2006 mezi Tvořivé školy, od roku
2008 mezi Zdravé školy, od roku 2010 mezi Férové
školy, od roku 2013 mezi školy, kde jsou Rodiče vítáni.
V letech 2009 - 2011 škola získala certifikát Ekoškola.
Škola dlouhodobě realizuje evropské projekty. Jsme
držitelem ocenění Gypsy spirit.
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1. Organizace školního roku
2020/2021
(dle Č.j.: MSMT-4849/2019-2)
Začátek 1.pololetí

Úterý 1. září 2020

Podzimní prázdniny

Čtvrtek 29. až pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny

Středa 23. prosince 2020 až neděle 3. ledna
2021

Vyučování začne

Pondělí 4. ledna 2021

Ukončení 1. pololetí

Čtvrtek 28. ledna 2021

Pololetní prázdniny

Pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny

Pondělí 15. února – neděle 21. února 2021

Velikonoční prázdniny

Čtvrtek 1. dubna 2021

Ukončení 2. pololetí

Středa 30. června. 2021

Hlavní prázdniny

Čtvrtek 1. července až úterý 31. srpna 2021

Řádná dovolená v MŠ a ŠJ
(školka a jídelna uzavřena)

Bude upřesněno později

Zahájení nového školního roku

Středa 1. září 2021
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 Státní svátky - ve školním roce 2019/2020
28.
září
(pondělí)

2020

28. října 2020
(středa)

Den české státnosti
Den vzniku samostatného
československého státu

17. listopadu 2020
Den boje za svobodu a demokracii
(úterý)
24. prosince 2020
Štědrý den
(čtvrtek)
25. prosince 2020
1. svátek vánoční
(pátek)
26. prosince 2020
2. svátek vánoční
(sobota)
1. ledna 2021
(pátek)

Den obnovy samostatného českého
státu - Nový rok

2. dubna 2021
(pátek)

Velký pátek

5. dubna 2021
(pondělí)

Velikonoční pondělí

1. května 2021
(sobota)

Svátek práce

8. května 2021
sobota)

Den vítězství

5. července 2021
(pondělí)

Den slovanských věrozvěstů Cyrila
a Metoděje

6. července 2021
úterý)

Den upálení mistra Jana Husa



Ředitelské volno
– 26.10. – 27.10. 2020 (malování chodby)
– 16.11.2020
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 Stravování a ostatní platby pro školní rok 2020/2021
Provoz školní jídelny a školní jídelny – výdejny, organizace činnosti
Výdejní doba ZŠ:
oběd 11:45 – 14:00
Výdejní doba MŠ:
ranní svačinka 8:30
oběd 11:30 a 12:00
svačina 14:00
Čas na podávání jídel je možno posunovat v rozpětí cca 30 minut v návaznosti na program
dětí. Cizí strávníci se ve škole nestravují, škola nepřijímá potraviny od rodičů ani se
nesamozásobuje zeleninou a ovocem.

Přihlášky a odhlášky ze stravování:
-

Při nástupu dítěte do ZŠ, MŠ musí zákonní zástupci dítěte vyplnit přihlášku ke
stravování. Změny ve stravování je nutné hlásit ihned.

-

Nárok na stravu – strávník má nárok na jídlo pouze v případě, že je přítomen
ve školním zařízení.

-

Oběd lze odhlásit a přihlásit pouze den předem a to do 12:00 hodin (z důvodu přípravy
a normování potravin na následující den). V pondělí je možnost oběd odhlásit do 7:00
hodin.
Způsoby odhlašování a přihlašování obědů:

-

1. osobně v kuchyni MŠ;
2. telefonicky či sms zprávou na telefon kuchyně – 731 131 809;
3. zápis do sešitu ve vestibulu školky;
4. na mail vedoucí kuchyně Ludmily Brázdové – BrazdovaRomanaOA@seznam.cz;
-

Pokud oběd nebude odhlášen (viz. výše), bude účtován.
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-

Výdej do jídlonosičů v první den nemoci. (Pokud dítěti stravu z důvodu
nepředpokládané nepřítomnosti - nejčastěji nemoci - nelze včas odhlásit, mohou si pro
ni rodiče přijít, a to v době od 11:30 do 12:00 hodin. Nutností jsou vlastní jídlonosiče,
které si rodiče bezprostředně před výdejem přinesou. Tato možnost je pouze první den
nepřítomnosti).

-

Jídlo podávané do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě, nejdéle do 14.00 hod.

-

Školní jídelna a školní jídelna - výdejna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku
výdeje. Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá škola zodpovědnost.

-

Za čistotu jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce dítěte.

Organizace stravování:
-

Jídlo je dováženo ze školní jídelny do školní jídelny - výdejny na kárce. Doba převozu
trvá cca 5 minut. Teplé pokrmy jsou převáženy v termonádobách. Po převozu do ZŠ je
změřena teplota pokrmu. V případě nižší teploty než +60 °C se pokrm dohřívá.

-

Strávníkům ZŠ je vydáván kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a
nápoje, strávníkům MŠ je vydávána přesnídávka, kompletní oběd skládající se
z polévky, hlavního chodu a nápoje. Podle možnosti a vhodnosti je v ZŠ i MŠ
vydáván i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert. Na požádání je možno stravu
přidat.

-

Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.

-

Jídla podávaná žákům v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách
školní jídelny - výdejny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

-

Pracovnice v provozu školní jídelny - výdejny ZŠ zajišťuje pitný režim pro žáky a
výdej stravy.

-

Za dodržování hygienických předpisů při výrobě a výdeji stravy pro dětské strávníky
je zodpovědný personál školní jídelny. Při podávání jídel ve třídách MŠ dohlíží na
dětské strávníky pedagogický dohled. Za čistotu stolů a podlah odpovídají uklízečky.
Úklid ve školní výdejně je zajišťován průběžně během dne.

Dietní stravování:
Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Po předchozí domluvě a na základně
lékařského potvrzení je umožněno si vlastní stravu do školní jídelny donést. (Dohoda o
stravování dítěte, která je sepsána se zákonným zástupcem dítěte). Strava bude uložena podle
její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě odděleně od pokrmů připravených ve
školní kuchyni a mimo její výrobní prostory. Za obsah přinášeného jídlonosiče odpovídá
zákonný zástupce.
Jídelní lístek se vyvěšuje v základní i mateřské škole a na webu školy, vždy v pátek na
období následujícího týdne. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), je součástí
jídelního lístku přehled alergenů. Na nástěnkách a na webových stránkách školy je zveřejněn
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seznam alergenů, jednotlivé alergeny jsou očíslovány a tato čísla alergenů jsou uvedena vždy
za pokrmem v jídelním lístku.
Ceny stravného:
Výše finančního normativu je stanovena dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších
předpisů o školním stravování a podle cen potravin v místě obvyklých. Strávníci jsou
rozděleni do věkových skupin dle věku, kterého dosáhnou během školního roku (1. září - 31.
srpna).
Poplatky za stravné od 1. 9. 2018:
1. Strávníci

do 6 let - Mateřská škola:

přesnídávka
oběd
svačina

8,- Kč
22, Kč
8,- Kč

------------------------------celkem
2. Strávníci 7 – 10 let - Mateřská školka: přesnídávka
oběd
svačina

38,- Kč
8,- Kč
24,- Kč
8,- Kč

-------------------------------celkem
3. Strávníci

40,- Kč

7 – 10 let - Základní škola
oběd

26,- Kč

-------------------------------4. Strávníci

11-14 let - Základní škola
oběd

27,- Kč

------------------------------Způsob úhrady stravného:
Úhrada stravného je prováděna bezhotovostním způsobem, a to: - převodem z běžného účtu
strávníka na účet školy, kdy je rodič oslovován účetním organizace s částkou na následující
měsíc, číslo účtu školy 1211916339/0800 - hotovostní úhrada stravného je prováděna
výjimečně. - Stravné je vybíráno formou zálohy na další měsíc a musí být uhrazeno vždy do
posledního dne v měsíci, který předchází měsíci, na nějž je vybírána záloha.
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Alergeny
Od měsíce prosince musí jídelna podle nařízení EU psát u každého jídla alergeny.
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Informační schůzky a konzultace pro rodiče :
Úvodní společná schůzka
Konzultace k průběhu I. pololetí – prospěch a chování
Konzultace k průběhu I. pololetí – prospěch a chování
Konzultace k průběhu II. pololetí – prospěch a chování
Konzultace k průběhu II. pololetí – prospěch a chování
Další schůzky:
S rodiči předškoláků
Zahradní slavnost



úterý 15. června 2021
úterý 29. června 2021

Časový rozvrh vyučovacích hodin a přestávek

1. hodina
2. hodina
3.hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina



úterý 1. září 2020
úterý 10. listopadu 2020
úterý 19. ledna 2021
úterý 27. dubna 2021
úterý 8. června 2021

8:00 - 8:45
9:00 - 9:45
10:05 – 10:50
11:00 – 11:45
11:55 – 12:40
12:50 – 13:35

Vyučování v prvním týdnu školního roku

Z hlediska psychohygieny a postupného zatížení školními povinnostmi je výuka stanovena
takto:
Úterý 1 . září:
- všechny třídy 1 vyučovací hodina
- jídelna ještě nevaří
Středa 2. září až pátek 4. září
- všechny třídy 4 vyučovací hodiny
- jídelna vaří
Od pondělí 7. září:
- výuka plně dle rozvrhů
V 1. třídě bude v prvním týdnu probíhat výuka postupným nárůstem hodin.
Ranní družina funguje již od úterý 1. září, odpolední družina bude od středy 2. září.
Tento den ještě nebude prodloužená středa, družina bude končit v 16:00 hodin.
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Změny rozvrhu + informace pro žáky

-



Změny rozvrhu a další informace budou žákům předávat třídní učitelé nebo paní
vychovatelka formou zápisu do ŽK nebo vlepením letáčku do úkolníčku. Stejné
informace budou zveřejněny také na webových stránkách.

Konzultační hodiny učitelů:
Nejsou stanoveny. Konzultace probíhají dle potřeby a v čase dohodnutém s rodiči.



Třídní učitelé a učitelé bez třídnictví
třída třídní učitel/ka
učitel/ka
Zdeněk Petržela
první a druhý ročník
1.
Hana Honzírková
třetí a čtvrtý ročník
2.
Jaroslava Telcová
pátý ročník
3.
Lucie Hnátová
Markéta Fučíková



Školní družina
Provoz školní družiny:

pondělí, úterý, čtvrtek,
středa
pátek

1 oddělení Markéta Fučíková

6:30 – 16:00
6:30 – 17:00
6:30 – 15:00

1. až 5. ročník
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ROZVRHY TŘÍD
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Informace o začátku školního roku 2020/2021


Co dostanou prvňáčci:

plastelina 10 barev
Pero Roller Pilot modré
barvy vodové velké 12 barev
trojhranná tužka č. 2
nelámavé pastelky 12 barev trojhranné
tužka č. 2 s gumou


Předpokládaná platba rodičů ZŠ v září:

1.

ročník

200,- Kč (papíry, čtvrtky, sešity)
200,- Kč (výtvarné potřeby)
50,- Kč – papírové utěrky
Pracovní sešity (bezplatné)
Celkem: 450,- Kč
Na pololetí vybíráme – balíček pap. kapesníků, balík toaletního papíru, lahvičku tekutého
mýdla
 Pozdější platby:
Školní výlet
Návštěvy kina, divadla, koncerty, výstavy, exkurze
2.ročník
200,- Kč (papíry, čtvrtky, sešity)
200,- Kč (výtvarné potřeby)
50,- Kč – papírové utěrky
Pracovní sešity 302,- Kč
Celkem: 752,- Kč
Na pololetí vybíráme – balíček pap. kapesníků, balík toaletního papíru, lahvičku tekutého
mýdla
 Pozdější platby:
Školní výlet
Návštěvy kina, divadla, koncerty, výstavy, exkurze
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3.ročník
200,- Kč (papíry, čtvrtky, sešity)
200,- Kč (výtvarné potřeby)
50,- Kč – papírové utěrky
Pracovní sešity – 615,- Kč
Celkem – 1 065,- Kč
Na pololetí vybíráme – balíček pap. kapesníků, balík toaletního papíru, lahvičku tekutého
mýdla
 Pozdější platby:
Školní výlet
Návštěvy kina, divadla, koncerty, výstavy, exkurze
4. ročník
200,- Kč (papíry, čtvrtky, sešity)
200,- Kč (výtvarné potřeby)
50,- Kč – papírové utěrky
Pracovní sešity – 550,- Kč
Celkem: 1 000,- Kč
Na pololetí vybíráme – balíček pap. kapesníků, balík toaletního papíru, lahvičku tekutého
mýdla
 Pozdější platby:
Školní výlet
Návštěvy kina, divadla, koncerty, výstavy, exkurze
5. ročník
200,- Kč (papíry, čtvrtky, sešity)
200,- Kč (výtvarné potřeby)
50,- Kč – papírové utěrky
Pracovní sešity 667,- Kč
Celkem: 1 117,- Kč
Na pololetí vybíráme – balíček pap. kapesníků, balík toaletního papíru, lahvičku tekutého
mýdla
 Pozdější platby:
Školní výlet
Návštěvy kina, divadla, koncerty, výstavy, exkurze

Škola patří od roku 2006 mezi Tvořivé školy, od roku
2008 mezi Zdravé školy, od roku 2010 mezi Férové
školy, od roku 2013 mezi školy, kde jsou Rodiče vítáni.
V letech 2009 - 2011 škola získala certifikát Ekoškola.
Škola dlouhodobě realizuje evropské projekty. Jsme
držitelem ocenění Gypsy spirit.
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 Děti budou potřebovat:
Boty na přezouvání
Oblečení do Tv + boty ven a dovnitř
Desky na sešity

Škola patří od roku 2006 mezi Tvořivé školy, od roku
2008 mezi Zdravé školy, od roku 2010 mezi Férové
školy, od roku 2013 mezi školy, kde jsou Rodiče vítáni.
V letech 2009 - 2011 škola získala certifikát Ekoškola.
Škola dlouhodobě realizuje evropské projekty. Jsme
držitelem ocenění Gypsy spirit.

