
UČITELÉ A ŽÁCI SE VRÁTILI DO ŠKOLY 

 

Na 1. září 2020 jsme všichni už netrpělivě čekali – učitelé, děti i jejich rodiče. V úterý naše 

škola opět ožila po téměř pětiměsíční přestávce (včetně prázdnin) dětskými hlasy. Velký den 

to byl zejména pro prvňáčky, kterým nástupem do školy začala významná životní etapa. Ve 

dvou třídách se jich sešlo 35, společně je přivítali paní ředitelka Mgr. Zdeňka Hradilová, pan 

farář Mgr. Jan Bleša a paní učitelky Mgr. Ivana Tvrdoňová a Mgr. Dagmar Heraltová. Noví 

žáčci usedli do nových lavic (obě první třídy jsme kompletně vybavili novým nábytkem) a 

domů si po slavnostním zahájení odnášeli spoustu drobných dárečků. Přejeme jim, aby ve 

škole zažívali hezké chvilky a byli spokojení, aby se jim dařilo a byli úspěšní, ale zároveň aby 

se uměli vypořádat i s neúspěchem a hlavně, aby vždy měli nablízku někoho – učitele, 

kamaráda, rodiče, sourozence, kdo jim pomůže. 

Úspěšný školní rok přejeme také všem starším žákům, učitelům a ostatním pracovníkům. 

Budeme věřit, že letošní rok bude klidnější a pohodovější než ten minulý. Přáním nás všech 

je, aby mohla výuka probíhat v tradičním školním prostředí a abychom ji zvládli i ve 

složitějších podmínkách epidemie způsobené COVIDEM-19. 

Přesto od samého začátku musíme zohledňovat koronavirové nebezpečí, do školy je např. 

zakázán vstup cizím osobám. Úspěšně tomu také společně čelíme dodržováním hygienických 

a protiepidemiologických pravidel. Ve všech prostorách školy se pravidelně větrá. Dezifekční 

nádobky s tekutinou nevábné vůně a štípající na kůži rukou už jsou neodmyslitelnou součástí 

všech prostor školy, které se také dezinfikují. Nutno podotknout, že podlahy používáním 

dezinfekčních prostředků docela trpí. 

Netrvalo dlouho a několik dnů po zahájení školního roku se do společných prostor školy a 

také do tříd vrátily obličejové roušky.  

Zvláštním hygienickým pravidlům podléhá režim ve školní jídelně. Tam byl vlastně zrušen 

tzv. samoobslužný výdej příborů, nápojů, popř. salátů apod. a toto za zpřísněných 

hygienických opatření zajištují pedagogičtí pracovníci spolu s pracovnicemi školní kuchyně. 

Od samého začátku probíhá výuka prezenční formou. Pedagogičtí pracovníci ještě v srpnu 

připravili pro žáky tzv. adaptační plán a plán reflexe, aby jim ulehčili návrat do školního 

prostředí, a tím se budeme v prvních měsících školního roku řídit.  

Pokud by v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény 

byla znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy, pak by škola 

poskytovala vzdělávání distančním (dálkovým) způsobem. Ostatní žáci, kterých by se zákaz 

netýkal, by pokračovali v prezenčním vzdělávání. Distančně se vzdělávat je od letošního 

školního roku pro všechny žáky povinné. 

Jsme teprve na začátku školního roku 2020/2021, ale plány máme už i na 2. pololetí. 

Obáváme se však, že se řada akcí nebude moci uskutečnit. Už nyní např. MŠMT vydalo 

doporučení nepořádat postupové soutěže, lyžařské kurzy, vystoupení pro rodiče a veřejnost, 

dokonce i třídní schůzky, při kterých se ve škole kumuluje velké množství osob, patří na 

takový to seznam akcí. Vše bude záležet na aktuální situaci.  

Přejeme sobě, našim žákům a jejich rodičům, aby byl tento školní rok co „nejnormálnější“. 

  

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 



Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, 

středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního 

vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021. 

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 

2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:   

Okres Vsetín: 8. 3. - 14. 3. 2021 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je tzv. 

ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, 

o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů). 

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021. 

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021. 

 

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY  

 

4. ročník  

Dopravní výchova  

6. ročník  

Základy administrativy  

7. ročník 

Základy administrativy 

8. ročník 

Informační a komunikační technologie 

Sportovní hry 

9. ročník 

Seminář z matematiky  

Konverzace v AJ 

Sportovní hry 

 

Jako nepovinný předmět vyučujeme náboženství. 

 

NABÍDKA ŽÁKŮM 

 

Žákům prvních ročníků základního vzdělávání se bezplatně poskytují základní školní potřeby 

v hodnotě 200,- Kč na žáka na jeden školní rok. Balíček základních školních potřeb ve výše 

uvedené hodnotě vybírají pro žáky třídní učitelky. 

Žákům druhých a vyšších ročníků uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona (žáci se 

specifickými poruchami učení) se bezplatně poskytují základní školní potřeby v hodnotě 100 

Kč na žáka za jeden školní rok. 

     I letos jsme zajistili pro všechny žáky školy sešity pro aktuální školní rok. Cena sešitů byla 

velmi příznivá a tuto nabídku využili všichni žáci.  

Pokračujeme v účasti na projektu MLÉKO DO ŠKOL, ŠKOLNÍ MLÉKO A OVOCE DO 

ŠKOL. 

Žáci mají k dispozici nápojový automat. 



Pokračujeme ve spolupráci  se ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí. Výuku na 

hudební nástroje povede v soukromých hodinách pan Jiří Nechanický. 

I nadále bude probíhat pedagogická intervence a speciálně pedagogická péče pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Plavecký výcvik bude organizován pro žáky 1. – 4. ročníku. Žáci budou opět jezdit do 

Plavecké školy v Hranicích. U druháků a třeťáků to bude celkem 9 dvouhodinových lekcí a 

prvňáci a čtvrťáci budou absolvovat lekcí pět.  

Žáci 4. ročníku se zúčastní 2x za pololetí výuky na Dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí. 

 

INFORMAČNÍ SYSTÉM 

 

Používání elektronických třídních knih a elektronickou komunikaci s rodiči žáků 1. stupně 

budeme zajišťovat programem EDOOKIT.  

 

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME KELČ A OKOLÍ 

 

Akce s tímto názvem byla původně naplánována na sobotu 4. dubna. My jsme se do ní měli 

zapojit se žáky a učiteli 2. stupně v pátek 3. dubna. Ale přišel 11. březen, uzavřely se školy, 

všechny hromadné akce byly tzv. stopnuty a z úklidu nebylo nic.  

Využili jsme tedy náhradní termín v pátek 18. září (celostátně 19.9.2020) a vyrazili jsme na 

část dopoledne, vybaveni rukavicemi sběrovými pytli a pracovním oděvem a obutím do 

těchto směrů:  

Zámrsky – 7.A, Skalička – 7.B, Kunovice – 8.A, Všechovice – 8.B, Police- 9.třída a město si 

rozdělily 6. ročníky.  

Dařilo se ve všech ohledech. Bylo krásné podzimní počasí a při pobytu venku jsme nemuseli 

mít roušky, děti se k akci postavily velice zodpovědně a sběr odpadků vzaly velmi vážně. 

K prospěšnosti této akce se vyjadřovaly převážně kladně a mnohé zajímal jarní termín.  

K dobrému výsledku akce přispěl také náš zřizovatel Město Kelč, neboť nám poskytl 

materiálové vybavení. Na školní dvůr přistavili pracovníci Měú Kelč kontejner, do kterého se 

sesbíraný a tříděný odpad ukládal. Ve sběrném dvoře se vše zvážilo a výsledkem bylo 53 kg 

tzv. směsného odpadu, 18 kg skla a 21 kg plastového odpadu.  

Mnohým by se mohlo zdát, že jsme se jen tak procházeli po Kelči a okolí a děti se prostě 

neučily. Nebylo tomu tak, neboť kromě úklidu se velmi přirozeným způsobem naplňovaly 

další výstupy našeho vzdělávacího programu.   

Informaci o akci najdete také na www.uklidmecesko.cz. 

 

        PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

http://www.uklidmecesko.cz/


 

 


