
 
 

Úvodní informační zpravodaj ZŠ Stonařov 2020/21  
Vážení rodiče, předkládáme vám několik vstupních informací  

k letošnímu školnímu roku. Kontakty do ZŠ:  
pevný  567 319 321, mob. 737 460 777, školní 
web: http://www.zsstonarov.cz, kde najdete 
e-mailové adresy, informace, fotografie ze školních 

akcí, různé dokumenty, aktuality, zajímavosti.  
 

Personální obsazení školy 
Jedinou změnou je nová asistentka pedagoga v ZŠ paní Jitka Smolíková. Jinak zůstal pracovní tým 
v loňské podobě.  

Stav žactva ve školním roce 2020/21 
Potěšitelný je nárůst počtu žáků v základní škole o 4 na celkových 168. Zajímavostí je výrazná 
převaha dívek, kterých je o 20 více než chlapců. V mateřské školce máme letos zatím 54 dětí.  

 
Provoz ranní družiny dále pokračuje 

Již šestým rokem provozujeme zcela bez úplaty ranní družinu. Kdo jí využívá, už si zvykl, tedy jen 
orientačně: funguje každý vyučovací den od 6.15 do 7. 15 hod., navštěvovat jí 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.    
 

Změna Sdružení rodičů na Spolek rodičů 
Toto zdánlivě formální přejmenování bylo vynuceno zákonnými důvody a přináší některé strukturální 
změny, tedy:  
od konce srpna 2020 máme nový Spolek rodičů školy při ZŠ a MŠ Stonařov, jehož nejvyšším 
orgánem je Rada spolku, složená nadále ze zástupců jednotlivých tříd. Tato rada nahrazuje dřívější 
plénum rodičů – to už tedy nebude v dřívější podobě (před třídnímí schůzkami) svoláváno!  
Statutárním orgánem Spolku je tříčlenný výbor, zvolený v tomto složení: Marie Zvěřinová, Jitka 
Smolíková, Marcela Zvěřinová. Bližší podrobnosti ke struktuře spolku,  jeho účelu, činnosti či členství 
najdete na školním webu ve stanovách, pod odkazem Spolek rodičů.  

Své názory můžete od letoška přijít tlumočit na jednání Rady spolku, kam jste vy rodiče 
i pedagogové školy tímto zváni (pozvánka je též vyvěšena na vstupních dveřích školy):  

uskuteční se v úterý 29. 9. 2020 v 16:30 v budově ZŠ Stonařov, v nové jazykové 

učebně v 1. patře s tímto programem: 
 informace o škole 

 odsouhlasení hospodaření spolku za školní rok 2019/20 

 schválení členského příspěvku spolku na školní rok 2020/21 

 různé, diskuse 

 

O týden později v úterý 6. 10. 2020 se od 16. 30 hod. uskuteční první třídní schůzky. 
Dozvíte se základní informace od třídních učitelů a první školní výsledky vašich dětí. Cílem je umožnit 
též diskusi ve větším fóru rodičů, což může být operativně modifikováno vzhledem k vývoji 
pandemických opatření. Další setkání v průběhu roku už budou probíhat formou pedagogických 
odpolední, kdy budete moci navštívit různé pedagogy dle vlastního výběru.    

Fakt, že jste pozvánku na třídní schůzku četli, potvrďte svým podpisem 
v žákovské knížce vašich dětí na straně 32, u I. tř. v notýsku. 
 

Volitelné předměty  
I pro tento školní rok si žáci 6. – 9. ročníku vybírali z nabídky volitelných předmětů, která se od loňska 
nezměnila. Ve většině případů bylo vyhověno první volbě žáka, případné změny se odehrály po 
domluvě. Naším cílem zůstává, aby žáci nesetrvávali celý II. stupeň u jednoho volitelného poředmětu, 
ale aby jej cca po 2 letech obměnili.    

http://www.zsstonarov.cz/


 
 

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

 
I tento rok se budeme věnovat projektům různého rozsahu 

Již v přípravném týdnu jsme si udělali celoroční rámcový plán projektů. Dovolí-li nám to  
epidemiologická situace, budeme opět zdobit vánoční stromky, soutěžit na maškarním karnevalu a 
soupeřit na celoškolním sportovním dnu. Rádi bychom též realizovali loni odložený a na jarní měsíce 
situovaný projekt pro pro rodiče s dětmi s pracovním názvem „Barevný svět“, sestávající z pestré 
škály tvůrčích dílen a rukodělných činností. Jedno je jisté, zůstanou-li školy v provozu, byť s různými 
omezeními, projektová činnost tříd pojede v nastavené podobě a bude-li nám přát štěstí, zvládneme i 
akce celoškolního charakteru.  
 

Zájmové kroužky roku 2020/21a tradiční akce 
I tato oblast je samozřejmě ovlivněna koronavirovou pandemií. Žákům nabízíme 10 kroužků, z toho 9 
pod vedením učitelů, rybářský vede pan Ladislav Šmarda s kolegy rybáři. Aerobik už svou činnost 
zahájil, další začnou začátkem října, dovolí-li to hygienická opatření. Kroužky jsou cenově zvýhodněny 
vratkou peněz za loňské nazahájené měsíce. V případě nekonání kroužků budou peníze vráceny či 
převedeny na další období. Zájem žáků je značný, tedy věřme, že kroužky budou moci ke všeobecné 
spokojenosti fungovat. Aktuální počty jsou v následné tabulce.   
 

Naše zájmové kroužky 2020/21 

Názve kroužku Jméno vedoucího Počet žáků 

Aerobik R. Měrtlová 34 

Keramický 2. – 9. roč. L. Harnušková 
50 

Keramický 1. roč. M. Březnová 

Sborový zpěv Vero. Čermáková 16 

Stolní tenis Z. Zdražil 22 

Hra na ukulele V. Liška 7 

Pohybově - taneční V. Vlčková 20 

Divadelní N. Hejlová 19 

Náprava poruch učení  I. Frantálová 6 

Rybářský pan Šmarda a kolektiv 14 

 
 

Již od září samozřejmě myslíme na naše tradiční akce – vánoční akademii, mikulášskou nadílku, 
účast na rozsvícení vánočního stromu, apod., které chceme realizovat, dovolí-li nám to Covid – 19. 
Přípravné kroky děláme. V lednu 2021 se opět chystáme zapojit do projektu „Děti do bruslí“ pro 1. a 2. 
tř., v květnu 2021 bychom rádi zahájili loni zrušený plavecký výcvik pro 3. a 4. třídu.  Na konec ledna 
máme v Peci pod Sněžkou předběžně zamluven termín lyžařského kurzu. 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. Byly realizovány první projekty „Veselé zoubky“ ve 2. 
ročníku a projekt s chovatelem holubů v 7. roč. Pro naše předškoláky a 1.i 2. třídu byl určen sportovní 
projekt „Škola v pohybu“, sestávající z různých míčových her a soutěží, který zároveň posoužil jako 
náborová akce malých fotbalistů. Žáci 4. ročníku absolvovali s paní učitelkou Vlčkovou adaptační 
seznamovací odpoledne, kde nechyběly hry ani opékání buřtů.  
V oblasti prevence rizikového chování mládeže pokračujeme ve spolupráci s Charitou Třebíč a již 
proběhl první vzdělávací program pro žáky 7. ročníku „Pohodová třída“. 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.   

 



 
 

Škola ještě „voní novotou“, zahrada kvete a tělocvična roste jako z vody 
Zoceleni nedávnou rekonstrukcí školy už nám ani nepřijde, že zase učíme na staveništi. Ale jsme 
tomu samozřejmě rádi a moc se těšíme na novou tělocvičnu, která roste jako z vody. Opětovně 
tedy děkujeme vedení městyse, že dlouholetá snaha  o přístavbu tělocvičny byla dovedena k realizaci. 
My se zase snažíme dále vylepšovat interiér školy. Již ve zpravodaji městyse byly zmiňovány – nová 
jazyková učebna, nová sborovna, kabinet, v létě byla nainstalována nová interaktivní tabule v další ze 
tříd 1. stupně a před dokončením je multimediální učebna na stupni druhém.  
 

 
 

Další evropský projekt máme před dokončení 
Do některého z projektů EU jsme zapojeni nepřetržitě 12 let. „Šablony ZŠ Stonařov II“ bychom měli 
dokončit v lednu 2021 a pokud to vyjde, navážeme od února 21 dalším cyklem. I v této činnosti nám 
„trochu míchá kartami“ koronavirus. Některé součásti celého komplexu jsme museli odložit, tedy nás 
čeká ještě pár projektů s odborníky z praxe, týmový seminář pedagogů a půlroční podpora žáků 
v jejich přípravě na výuku. Snad nám tedy nikdo nezavře školu.   
 

Postupné kroky k obnově počítačového vybavení  
Je to běh na dlouhou trať. Modernizaci serveru a dalších komponentů už příliš odkládat nemůžeme. 
Teď na podzim nás čeká např. obnova antivirových programů na všech školních stanicích a další 
inovace software. Letos pomohlo ministerstvo školství mimořádnou dotací na pracovní notebooky 
pedagogům, které bychom měli mít během podzimu. Z této inovace by měli profitovat i žáci 
zkvalitněním možností přípravy výukových podkladů ze strany učitelů i možným využitím stávajících 
přenosných počítačů. A ve výhledu je samozřejmě postupná výměna stanic, zejména v počítačové 
učebně.  

 

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.   
    

Kontakt rodičů se školou 
V kontextu probíhající koronavirové epidemie jsou naše kontakty s vámi, rodiči, důležitější než kdy 
dříve. Ostatně, máme je nastaveny z loňska. Spolupracujte proto úzce s třídními učiteli, bezodkladně 
jim oznamujte důležité změny spojení, ať jsme všichni připraveni pro případ, že by bylo nutné obnovit 
v nějaké formě distanční výuku. Permanentně k dispozici jsou vám známé kontakty na ředitele školy, 
výchovnou poradkyni RNDr. Čermákovou či metodičku primární prevence Mgr. Březnovou. 
Zodpovědně také prosím reagujte na naše požadavky ve vztahu k dětem, k nově vyhlašovaným 
hygienickým opatřením, k domácí přípravě, ať ve složité době předejdeme případným 
nedorozuměním. Naší snahou je vytvořit žákům co nejbezpečnější prostředí pro vzdělávání, ale 
potřebujeme k tomu vaší součinnou pomoc, vstřícnost, a to vše dále přenesené do chování a postojů 
dětí.    



 
 

Nová cesta do školy  
Opakování je matka moudrosti, tak jen připomínám novou cestu do školy (a ze školy). Kudy vede již 
všichni víte (ke staré tělocvičně, pak šup z kopce mezi domky k rybníkům, pak rozcestíčko - oficiální 
cesta pro přesun školních skupin dále vede za zahradami, souběžně s hlavní silnicí ke zdravotnímu 
středisku….a dál, kam kdo míří). A zásadní přínos: hlavní přeplněnou cestu necháme náklaďákům, 
my si budeme ťapkat v klidu a doufejme, že v maximálním počtu.  

 
Školská rada 

Složení školské rady najdete na našem webu. Během podzimu se sejde ke svému jednání, které bude 
mít tradiční náplň - schválení výroční zprávy školy za loňský rok a probrání aktuálních školních témat. 
Jelikož školské radě ve stávajícím složení končí letos mandát, proběhnou nejpozději v jarních měsích 
volby na další tříleté období. I vy přemýšlejte o vhodných kandidátech, především z řad rodičů. 
Podrobnosti se včas dozvíte.  
 

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.   
 

Nabídka obědů ve školní jídelně  
Stále nabízíme možnost odběru obědů v naší školní jídelně, a to jak pro žáky, kteří dosud na obědy 
nechodí, tak pro cizí strávníky.  Obědy nemusíte odebírat denně. Po loňské úpravě se letošní ceny 
nemění, pro cizí strávníky je to 59,- Kč za oběd. Informace podá vedoucí školní jídelny na telefonu 
567319318 a e-mailu klara.nechvatalova@zsstonarov.cz.  
 

Přehled příjmů a výdajů fondu Spolku rodičů - září 2019 až srpen 2020 

       Zůstatek k 31. 8. 2019   
   

15 833 

  
  

    Příjmy  
      Příspěvky žáků 

    
65 600 

Doprava na plavecký výcvik - vybráno od žáků 
 

0 
Úrok BÚ           0 

Příjmy celkem 
    

65 600 

       Výdaje 
      Kulturní akce (vstupné na divadla, koncerty, přednášky) 

 
17 124 

Doprava, cestovné žáků (divadlo, dopravní hřiště, soutěže, aj.) 8 149 
Odměny žáků (karneval, Mikuláš, soutěže, sport.dny, recitace, aj.) 4 123 
Spotř.mat.do kroužků, na projekty, aerobik 

  
0 

Příspěvky na školní sportovní klub  
   

256 
Doprava na plavecký výcvik 

   
0 

Poplatek BÚ         0 

Výdaje celkem 
    

29 652 

       Zůstatek k 31. 8. 2020 celkem 
   

51 781 

  
pokladna 

   
45 210 

  
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 žákovské knížky. 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.       

                 Ředitel ZŠ Stonařov 

mailto:klara.nechvatalova@zsstonarov.cz

