Základní škola a Mateřská škola Slapy
Informační brožura
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Vážení rodiče a zákonní zástupci,
ZŠ je připravena zahájit nový školní rok. O prázdninách se podařilo dokončit
zbývající část fasády na budově školy, provedli jsme i drobné úpravy ve vnitřních
prostorách školy a moc se těšíme na všechny děti. Informace potřebné pro
nastávající školní rok se dočtete zde, příp. na webu školy.
Stále jsou platná některá hygienická omezení a doporučení pro provoz škol.
• Vstup do budovy je možný pouze hlavním vchodem.
• Dezinfekce je vlevo.
• Kromě dětí, žáků a pracovníků školy platí stále omezení vstupu cizích
osob do budovy.
• Rodičům žáků 1. ročníku je vstup první školní den povolen, ale prosíme
o minimalizování počtu rodinných příslušníků, kteří žáka do školy
doprovodí. Žáci 1. ročníku se budou testovat 2.9.,6.9.,9.9. První školní
den je nutné, aby měli ochranu úst žáci i rodiče po celou dobu. Po
otestování platí, že ochrana úst je nutná pouze ve společných
prostorách, ve třídě ne.
• Rodiče žáků dalších ročníků prosíme, aby případně vyčkali venku. Žáci
ostatních ročníků se budou testovat 1.9., 6.9., 9.9.
• Pokud do budovy školy vstoupíte, zapište své jméno a příjmení, dobu
odchodu a příchodu do sešitu umístěného vedle dveří do I. třídy.
• Žáci nebudou mít ručníky, budou používat jednorázové utěrky.
• Každý žák bude mít v aktovce 2 čisté a podepsané roušky.
• V případě zvýšené teploty nebo zdravotních problémů bude žák izolován
a vyzváni zákonní zástupci k jeho bezodkladnému vyzvednutí. Dále bude
škola postupovat podle doporučení manuálu a hygienické stanice.
Organizace 1. týdne (1. – 3. 9. 2021):
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1. 9. 2021 - pouze 1. hodina (do 8.45). S sebou si žáci přinesou přezůvky,
aktovku, roušku.
POZOR: ŽÁCI NEMAJÍ PŘIHLÁŠENÉ OBĚDY NA 1. 9. 2021.
2. – 3. 9. 2021 je pouze dopolední vyučování s třídním učitelem a oběd podle
rozvrhu jednotlivých ročníků.
ŠD – celý týden funguje v obvyklých časech – žáci musí mít od rodičů písemně
čas odchodu ze ŠD.
OBECNÉ INFORMACE:
Kontakty:
škola: tel.:381 278 674, 771 150 817, e-mail: info@montessorislapy.cz
WEB: http//www.montessorislapy.cz

školní družina: tel.: 771 146 093
ředitelka školy: Mgr. Lenka Pecková Šonková, tel.: 603 253 373
e-mail: reditel@montessorislapy.cz
zástupce ředitele: Mgr. Soňa Růžičková, tel.: 771 150 817
e-mail: zastupce@montessorislapy.cz
Ve školním roce 2021/2022 zavádíme komunikaci s rodiči přes prostředí Škola
OnLine (Bakaláři). 3. 9. 2021 v 16.30 proběhne informační schůzka ve všech
třídách ZŠ, na které rodiče získají přístupová hesla k účtům a informace o
aplikaci.
Umístění tříd:
1. + 2. ročník, tř. uč. Mgr. Marcela Ševčíková, asist. pedag. Mgr. Martina
Kramarovičová - třída v přízemí
3. ročník, tř. uč. Mgr. Lenka Pecková Šonková – žlutá třída v 1. patře
4. + 5. ročník, tř. uč. Mgr. Soňa Růžičková, asist. pedag. Ing. Tereza Míková –
červená třída v 1. patře
HESLO KE VSTUPNÍM DVEŘÍM VÁM POSKYTNOU VYUČUJÍCÍ. Prosím
nepředávejte ho svým dětem, zajistíte tak lepší bezpečnost ve škole.PRO
AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE WEB: http://www.montessorislapy.cz ,
PŘÍPADNĚ TABULE VE VSTUPNÍ CHODBĚ ŠKOLY.
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021:
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022.
Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny: 21. 2. - 27. 2. 2022
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

PEDAGOGIČTÍ A NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY:
Mgr. Marcela Ševčíková, učitelka ZŠ, tř. uč 1. + 2. ročník, školní metodik prevence
Mgr. Lenka Pecková Šonková, ředitelka školy, tř. uč. 3. ročník, výchovný poradce
Mgr. Soňa Růžičková, zástupce ředitele, tř. uč. 4. a 5. ročník, koordinátor ITC a
ŠVP
Bc. Tomáš Prštický, vychovatel ve ŠD, učitel ZŠ
Šárka Maxerová, vychovatelka ve ŠD
Anna Hýnová, DiS., učitelka MŠ a učitelka HV
Jana Šonková, učitelka ZŠ
Ing. Tereza Míková, asistent pedagoga 2. a 4. ročník, hospodářka školy
Mgr. Martina Kramarovičová, asistent pedagoga 2. ročník
Ing. Alena Křížovská, účetní
Alena Křížovská, úklidové práce, školnice, výdejna obědů
Jaroslava Dvořáková, školní jídelna - výdejna, školnice
Pavel Ďurica, topič, školník
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Podstatné změny – adresa, kontaktní údaje, zdravotní stav apod. nahlaste
neprodleně třídnímu učiteli. Vyplňte údaje v žákovské knížce.
Na začátku školního roku vybíráme 1200 Kč na žáka (v částce jsou pracovní
sešity a předpokládané akce školy, letos nově i výtvarné potřeby). Na žáka 1.
ročníku vybíráme 500 Kč (na školní akce). Částku vybírají třídní učitelé.
Od 8.00 hod. až do konce výuky mají žáci vypnuté své mobilní telefony a řádně
uschované, aby nedošlo k jejich zničení nebo ztrátě.
Součástí hudební výchovy je v 1., 2. a 3. ročníku hra na zobcovou flétnu v rámci
rozvoje motoriky, správného dýchání a dalších kompetencí.
Dny otevřených dveří – aktuální informace na webu školy a prostřednictvím
Škola OnLine.
Pro jakékoliv individuální konzultace si nejprve domluvte schůzku s vyučujícím.
Individuální třídní schůzky:
listopad 2021 a duben 2022 – o termínech schůzek budete informováni prostřednictvím
Škola OnLine

ROZVRHY HODIN: web školy
Případná výuka dálkově (viz manuál MŠMT na webu školy):
• Je povinná.
• je součástí hodnocení.
• Dálková výuka přes aplikaci MS Teams.
ŠKOLNÍ DRUŽINA:
Ranní družina je od 6.30 do 7.40 hodin.
Odpolední ŠD končí v 16.30 hod.
Zápisové lístky jsou k dispozici na webu školy a je nutné je vyplnit a odevzdat
do 3. 9. 2021.
Kapacita ŠD je 40 žáků - přednostně se přijímají žáci 1. – 4. ročníku s pravidelnou denní
docházkou minimálně 4 dny v týdnu. Podrobněji viz web školy.

Úplata za školní družinu, včetně kroužků, je i v letošním školním roce
stanovena na 150 Kč. První splátka (600,-Kč) do konce září, druhá splátka (900,4

Kč) do konce ledna v hotovosti v kanceláři školy nebo převodem na účet školy
181774821/0300.
Docházka pouze na kroužky 150 Kč/ měsíc.
Pouze ranní ŠD 50 Kč/měsíc.
Nepravidelná a výjimečná docházka do ŠD 20 Kč/den.

KROUŽKY ŠD viz příloha k přihlášce do ŠD. Přihlásit a odhlásit se lze jen vždy na
začátku pololetí.

PONDĚLÍ

JÓGA PRO DĚTI

13.30 – 14.15

(Š. Maxerová)

PĚVECKÝ SBOR

14.25 – 15.10

(A. Hýnová)

ÚTERÝ

VAŘENÍ

14.25 – 15.55

(J. Dvořáková)
(200 Kč/pololetí
příplatek na
materiál)

14.30 – 16.15

FLORBAL
(T. Prštický)

STŘEDA

LESNÍ DRUŽINA

13 –16.30

(T. Prštický, J.
Dvořáková)

KERAMIKA
ČTVRTEK

1. SK.
14.15 – 15.15

(M. Multušová)
(300,-Kč/pololetí
příplatek na
materiál)

2. SK.
15.15 – 16.15

14.30 – 15.30
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VÝTVARNĚ
DRAMATICKÝ
KROUŽEK
(???p.
Machanderová/p.
Hýnová )
(bude potvrzeno
první týden v září)

14.30 – 15.15

JÓGA PRO DĚTI
(Š. Maxerová)

PÁTEK

NÁBOŽENSTVÍ
13.30 – 14.15
(R.Dračka)
(nepovinný
předmět)
Odchod jindy, než má žák uveden v zápisovém listu, musí být vždy doložen
písemně prostřednictvím Škola OnLine do 11 hodin.
ŠKOLNÍ VÝDEJNA:
KONTAKTNÍ OSOBA: Jaroslava Dvořáková
Stravu odhlašujete dle informací na přihlášce (k vyzvednutí u J. Dvořákové).
V době nemoci dítěte je možné si první den vyzvednout stravu do jídlonosičů od
10,45 do 10,55 hod. Každý další den se za stravu již platí plná cena.
VÝDEJ STRAVY ZŠ:
Oběd se vydává od 10.45 do 13.30 hod.
CENY STRAVNÉHO
Ceny stravného od 1. 9. 2021

Oběd 7 - 10 let
Oběd 11 - 14 let
Oběd zaměstnanci
Cizí strávníci

dotovaná cena
25 Kč
28 Kč
32 Kč
67 Kč

Vedoucí školní jídelny Malšice: Iveta Brunová, tel.: 381 277 431

Za celý tým školy
Mgr. Lenka Pecková Šonková
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