
 
 

  

Úvodní informační zpravodaj ZŠ Stonařov 2021/22  
Vážení rodiče, předkládáme vám několik vstupních informací  

k letošnímu školnímu roku. Kontakty do ZŠ  
najdete na novém školním webu: 
http://www.zsstonarov.cz, seznamte se s ním, 
ať jste v novém prostředí zorientováni.  

 
 
 

Personální obsazení školy 
 

V pedagogickém sboru došlo letos k více změnám. Velké poděkování za celoživotní pedagogickou 
práci patří paní učitelce MŠ Jitce Beránkové a panu učiteli Vítu Liškovi z I. stupně ZŠ, kteří odešli 
během prázdnin do starobního důchodu. Stejně tak moc děkujeme paní zástupkyni ředitele Věře 
Čermákové, která se k 31. 8. 2021 rozhodla využít možnosti předdůchodu a odchází tedy 
s několikaletým předstihem. Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví do dalších let a klid a pohodu 
v osobním životě. 

O jejich nástupcích se rozhodovalo již na jaře a nové tváře představují pro naši školu velmi 
dobrou perspektivu. Novou zástupkyní ředitele se od 1. 9. stala Mgr. Marcela Březnová, řady učitelů I. 
stupně rozšířila Mgr. Markéta Holoubková a posilou pro II. stupeň je Mgr. Václav Horský, který se 
současně stal koordinátorem a metodikem ICT.  Paní Jitku Beránkovou v MŠ nahradila paní učitelka 
Kateřina Macková, z mateřské do základní školy přechází paní asistentka Jana Mopilsová, a na II. 
stupeň jsme od 1. 9. 2021 přijali ještě další pedagogickou asistentku Zuzanu Kratochvílovou. Toto 
jsou tedy personální novinky letošního roku.  
  

Stav žactva ve školním roce 2021/22 
V základní škole přibyli 3 žáci, k 1. 9. jich tedy máme 171. Stále u nás převládají děvčata, letos ale jen 
o 11 (loni o 20!). Mateřskou školu navštěvuje 56 dětí.  

 
Provoz ranní družiny dále pokračuje 

Již sedmým rokem pokračujeme v provozování ranní družiny, a to stále bezúplatně. Funguje od 6.15 
do 7.15 hod. a navštěvovat ji mohou libovolní žáci I. stupně, kteří přijdou do školy do 7 hod. Není 
třeba žádná přihláška ani pravidelná docházka. Dohled zajišťují pedagogové, kteří se střídají 
v týdenních cyklech.    
 

Spolek rodičů 
od konce srpna 2020 máme nový Spolek rodičů školy při ZŠ a MŠ Stonařov, jehož stanovy, a tím i 
organizaci řízení, najdete na školním webu pod odrážkou „Kontakty“. Jen pro připomenutí, rada 
Spolku nahrazuje dřívější plénum rodičů, které tedy, stejně jako loni, již žádné nebude.   
Místo toho jste ale zváni na jednání rady Spolku (pozvánka je na školním webu a též na vstupních 
dveřích školy.  

Jednání rady Spolku se uskuteční ve čtvrtek 30. 9. 2021 v 16:30 hod. v nové jazykové učebně v 1. 
patře s tímto programem:  

• informace o škole 

• odsouhlasení hospodaření spolku za uplynulý školní rok 2020/21 

• schválení členského příspěvku spolku na školní rok 2021/22 

• diskuse  

 
V následném týdnu v úterý 5. 10. 2021 se od 16.30 hod. uskuteční první třídní schůzky (umožní-
li to protiepidemická opatření). Dozvíte se základní informace od třídních učitelů a první školní 
výsledky vašich dětí.  
Fakt, že jste pozvánku na třídní schůzku četli, potvrďte svým podpisem v žákovském zápisníku 
na str. 16 či v elektronické žákovské knížce.  

http://www.zsstonarov.cz/


 
 

 
Volitelné předměty  

Výběr volitelných předmětů pro žáky II. stupně doznal v letošním roce určitých změn. Nově byl do 
výběru zařazen sborový zpěv, naopak konverzace v Aj byla přesunuta do nabídky pro 8. – 9. ročník. 
Ostatní předměty zůstávají beze změn.  
    

Školní vzdělávací program 
Pro letošek zůstává náš „Školní vzdělávací program“ pro všechny ročníky beze změn.    

 
Školní projekty jsou naše chlouba 

Ačkoli se to nezdá, v loňském covidovém roce jsme realizovali snad nejvíce projektů za poslední roky. 
Bohužel nemohly proběhnout ty velké celoškolní, o to více bylo ale třídních, přičemž velká část z nich 
on-line.  
I na letošek už máme připraven roční rámcový plán, který budeme dle potřeb a možností modifikovat. 
Umožní-li to situace, opět bychom zdobili vánoční stromky „na městečko“, roztočili karnevalový rej či 
na závěr roku kolektivně sportovali. Cílem je také realizace již dvakrát odloženého projektu pro rodiče 
s dětmi, který jsme nazvali „Barevný svět“. Základem by byla řada tvůrčích dílen naplněných pestrou 
rukodělnou činností. Třídní projekty by neměla zastavit ani případná dílčí omezení, která si 
samozřejmě nikdo nepřejeme.   
 

Zájmové kroužky 2021/22 s otazníkem 
Vzhledem k nejasné situaci, nutnosti testování a doporučení dodržování homogenity skupin, jsme 
fungování zájmových  kroužků zatím odložili. Máme-li být upřímní, nevíme si úplně rady, neboť obě 
varianty, kroužky rozjet či je nedělat, jsou svým způsobem problematické. Mějte tedy strpení a 
počkejme, jak se situace a s ní spojená protiepidemická opatření, vyvinou. Za kroužky máme částečně 
předvybráno z loňska, tedy by náklady rodin byly nižší, přičemž nabídka by byla podobná. Výjimkou je 
rybářský kroužek, který svou činnost zahájil, ale zatím samozřejmě pouze ve venkovních podmínkách.  

 
Již od září samozřejmě myslíme na naše tradiční akce – mikulášskou nadílku, účast na rozsvícení 
vánočního stromu apod., které chceme realizovat, dovolí-li nám to Covid-19. Přípravné kroky děláme. 
V lednu 2022 se opět chystáme zapojit do projektu „Děti do bruslí“ pro 1. a 2. tř., v květnu 2022 
bychom rádi zahájili plavecký výcvik pro 3. a 4. třídu. Své dílčí plány se třídou mají i jednotliví učitelé. 
Tedy chystáme, připravujeme a budeme společně doufat, že nám to koronavirus všechno nepokazí.   
 

Začala výuka a s ní i některé doprovodné akce  
Prvňáci již absolvovali své památeční focení. Pro naše předškoláky a 1. a 2. třídu byl určen sportovní 
projekt „Škola v pohybu“, sestávající z různých míčových her a soutěží, který zajišťuje Sokol Stonařov. 
Zároveň posloužil jako náborová akce malých fotbalistů.  
I zde naše plány ovlivňuje současná epidemiologická situace, u některých větších akcí (divadla, 
zábavné pořady, apod.) tedy vyčkáváme, jak se situace vyvine a co bude možné realizovat.   

Máme inovovanou 1. třídu, ale hlavně máme novou tělocvičnu! 

Nadále se snažíme vylepšovat interiér školy. Po rekonstrukci jazykové učebny v loňském roce letos 
přišla na řadu učebna pro naše nejmenší. Začalo se, jak se říká tzv. od podlahy, poté došlo na 
výměnu nábytku i osvětlení. Prvňáčkům přejeme, ať se jim v nové třídě líbí a hlavně daří. Velkým 
svátkem pro nás a pro celý městys bylo 1. září, kdy jsme slavnostně otevřeli novou tělocvičnu. 
Opětovně tedy děkujeme vedení městyse, že dlouholetá snaha o přístavbu tělocvičny byla dovedena 
k realizaci. Už cvičíme, moc se nám tu líbí a věříme, že bude sloužit nejenom nám, ale i sportovním 
spolkům a veřejnosti. 



 
 

   

   

 

Další evropský projekt je před námi 
Do některého z projektů EU jsme zapojeni nepřetržitě 13 let. „Šablony ZŠ Stonařov II“ byly dokončeny 
v červnu 2021 a v září jsme navázali dalším cyklem. Čekají nás projekty s odborníky z praxe,  podpora 
žáků v jejich přípravě na výuku, klub deskových her, čtenářský klub a projektové dny mimo školu. 
Snad nám tedy nikdo nezavře školu.   
 

Postupné kroky k obnově počítačového vybavení  
Minulý podzim pedagogové začali využívat pracovní notebooky, které jsou nutnou součástí dnešní 
elektronické komunikace, jako je žákovská knížka, zasílání omluv, změny rozvrhu. Letošní rok 
budeme modernizovat server školy, který je hlavní páteří veškeré výpočetní techniky ve škole. Pokud 
se podaří, radi bychom inovovali počítačovou učebnu tak, abychom mohli držet krok s vývojem 
dnešních informačních technologií.  

 

Projekty „Mléko a ovoce do škol“ pokračují 
Do této formy podpory zdravého stravování žáků jsme i letos zapojeni. Mléko bez příchuti a různé 
druhy ovoce a zeleniny dostávají žáci 2 – 3x měsíčně stále zdarma. Výrobky či výpěstky lze sníst ve 
škole, případně si je lze odnést domů. Stále platí apel na řádnou konzumaci, tedy aby ovoce, zelenina 
či nedopité mléko nekončily v koši, ale v trávicím ústrojí žáků.   
    

Nové formy komunikace – Teams a elektronické žákovské knížky 
Elektronická žákovská knížka je již samozřejmostí. Škola připravila podrobné návody, jak tuto 
žákovskou používat pro zasílání omluvenek, podepisování známek a čtení důležitých sdělení. Odkazy 
na tyto návody najdete na nových webových stránkách školy.  
Teams, i přesto, že máme prezenční výuku, bude využíván pro zadávání a odevzdávání úkolů. 

 



 
 

Školská rada 
Té současné vypršel v průběhu pandemického období mandát. Je třeba tedy zvolit radu novou. 
Novými zástupci do Školské rady z řad rodičů pro roky 2021-2024 byli zvoleni Zuzana Kušíková a 
Pavel Zvěřina. Své 2 + 2 zástupce následně přidají škola a zřizovatel. Školská rada bude mít nadále 6 
členů s tříletým funkčním obdobím.  
 
 

Ohlašování úrazů 
Jen pro připomenutí - stále platí povinnost bezodkladně oznamovat učiteli každý školní úraz, který si 
žák přivodí. Pokud tak žák neučiní, provedou oznámení tentýž den rodiče. Bez řádného oznámení 
nelze úraz zpětně registrovat, považovat jej za školní a ani jej odškodňovat.   
 
 
      
      
       
       
 
Přehled příjmů a výdajů fondu Spolku rodičů  
(září 2020 až srpen 2021) 
       
       
Zůstatek k 31.8.2020      51 781 

        
Příjmy        
Příspěvky žáků     7 800 
Doprava na plavecký výcvik – vybráno od žáků  0 
Úrok BÚ      0 
                     
Příjmy celkem     7 800 

       
       
Výdaje       
Kulturní akce (vstupné na divadla, koncerty, 
přednášky) 0 
Doprava, cestovné žáků (divadlo, dopravní hřiště, 
soutěže aj.) 0 
Odměny žáků (karneval, Mikuláš, soutěže, sport. dny, 
recitace aj.) 6 862 
Spotřební mat. do kroužků, na projekty, aerobik    0 
Poplatky za převod SRŠ na spolek   346 
Příspěvky na školní sportovní klub – sportovní náčiní  259 
Doprava na plavecký výcvik    0 
Lyžařský vlek     0 
Poplatek BÚ     0 
                     
Výdaje celkem     7 467 

       
       
Zůstatek k 31.8.2021 celkem    52 114        

  pokladna    45 543 

  BÚ    6 571 

 
 
 

Školní řád  
Jako rodiče žáků máte být prokazatelným způsobem seznámeni se školním řádem. Jeho znění si 
prosím přečtěte na našem webu http://www.zsstonarov.cz (školní dokumenty). To, že jste se 
školním řádem seznámeni, potvrďte svým podpisem na předposlední straně žákovského 
zápisníku. Na stejné místo připojí svůj podpis i váš syn či dcera. Nemáte-li přístup k internetu, 
požádejte třídního učitele o tištěnou verzi. Věříme, že uděláte maximum, aby byl školní řád vaším 
dítětem respektován.       

                 Kolektiv školy 
         


