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Informativní schůzky pro rodiče: 
1. září 2020  … od 17:00 h 
3. září 2020  … 2. – 5. třídy od 16,30 h 
    … 6. – 9. třídy od 18,00 h 
19. listopadu 2020 … 1. – 5. třídy od 16,30 h 
    … 6. – 9. třídy od 18,00 h 
22. dubna 2021 … 1. – 5. třídy od 16,30 h 
    … 6. – 9. třídy od 18,00 h 
V případě jakýchkoliv změn budete včas informováni třídními učiteli. 
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Ředitel školy:    Mgr. Zdeněk Géc 
Statutární zástupce:  Ing. Lidmila Kuříková 

(výchovný poradce školy) 
Zástupce ředitele:   Mgr. Michal Strnad  
Vedoucí vychovatelka ŠD: paní Gabriela Hofmanová 
Vedoucí školní jídelny:  Bc. Lenka Dvořáková 
Školník:     pan Radomil Váňa 



 

Zápis do první třídy:  
 
   8. dubna 2021 (čtvrtek)  od 15,00 h do 18,00 h 
   9. dubna 2021 (pátek) od 15,00 h do 18,00 h 

Provoz školní družiny: 
 školní družina je určena pro žáky 1. - 3. tříd 
 každý den školního vyučování a v případě zájmu (min. 15 

přihlášených žáků) i během vedlejších prázdnin a ředitelských dnů 
 ranní provoz - od 6,00 do 7,45 h 
 odpolední provoz – od 12,00 do 17,00 h, v pátek do 16,00 h 
 vedoucí školní družiny je paní Gabriela Hofmanová 
 pohotovostní mobilní kontakt na jednotlivé vychovatelky je uveden v 

„Plánovacím kalendáři školy“  

Provoz školního klubu „Chobotnice“: 
 školní klub je určen pro žáky 4. - 9. tříd 
 každý den školního vyučování a v případě zájmu (min. 15 

přihlášených žáků) i během vedlejších prázdnin a ředitelských dnů 
 ranní provoz – od 6,00 do 7,45 h 
 odpolední provoz – od 12,00 do 17,00 h, v pátek do 16,00 h 
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Zahájení: pondělí 1. září 2020 

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října - pátek 30. října 2020 

Vánoční prázdniny: 
středa 23. prosince 2020 - čtvrtek  
31. prosince 2020, vyučování začne 
v pondělí 4. ledna 2021 

Ukončení vyučování 
v prvním pololetí: 

ve čtvrtek 28. ledna 2021 

Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021 

Jarní prázdniny:  pondělí 15. února - pátek 19. února 2021 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021 

Ukončení vyučování 
v druhém pololetí: 

středa 30. června 2021 

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července – úterý 31. srpna 2021 

Období školního  
vyučování 2021/2022: 

začne ve středu 1. září 2021 

Ostatní informace viz Plánovací kalendář školy 



 vedoucí školního klubu je pan Daniel Kuchař 
 pohotovostní mobilní kontakt je +420 731 106 065 

Provoz klubu zájmové činnosti „Eldorádo“: 
 dle rozpisu jednotlivých zájmových skupin 
 pravidelné služby každý den školního vyučování pondělí – čtvrtek 

v době od 14,00 do 19,00 h 
 vedoucí klubu zájmové činnosti je pan Daniel Kuchař 
 pohotovostní mobilní kontakt je +420 731 106 065 
 

 
 
 
 

 

Vážení rodiče,  
 každoročně se na vás obracíme s prosbou o poskytnutí 
sponzorského příspěvku za každé dítě, které navštěvuje naši školu. 
Tento sponzorský příspěvek, který je základním zdrojem příjmů 
„Nadačního fondu Pro děti“, se využívá na částečné financování 
sportovních a kulturních aktivit dětí naší školy, na materiální zabezpečení 
doplňkové činnosti, a to jak v rámci výuky, tak činností organizovaných 
KZČ „Eldorádo“. Používá se i na financování nákladů souvisejících 
s účastí našich žáků na soutěžích, o nichž vás průběžně informujeme, a 
na odměny pro žáky za jejich aktivitu, píli a studijní výsledky.   
 Víme, že pro mnohé z vás není jednoduché zajistit pro vaše děti 
veškeré vybavení, které je pro zahájení školního roku nezbytné, přesto 
věříme, že i letos nám pomůžete a poskytnete škole tento příspěvek. 
Vzhledem k situaci, která nastala v loňském školním roce 
v souvislosti s COVID-19 je výše příspěvku stanovena u žáků 1. tříd 
na 300,- Kč za každé dítě, u žáků ostatních tříd na 150,- Kč za každé  
dítě. Příspěvek budou vybírat třídní učitelé. Předem děkujeme 
za pochopení. 
 Rovněž i další částky v souvislosti s loňským rokem byly poníženy. 
Nabízíme vám hromadné zabezpečení základních školních potřeb 
pro výuku výtvarné výchovy na druhém stupni. Není nutné, aby každé 
dítě mělo veškeré vybavení.  Za částku 50,- Kč  jsou vašim dětem 
poskytnuty tyto potřeby: kreslící karton A2, A3, A4, čtvrtka náčrtová A3, 
A4, papír barevný, zvláštní typy papírů – vrstvený, holografický, tuš 
černá i barevná, redis-pera včetně násadek, rudka, uhel, suchý pastel, 
voskovky, progresa, křída barevná – chodníková, podložka PVC – A3, 
fixativ, fixírka, barevná peříčka, apod., částečně materiál na keramiku 
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(obtisky, engoby, barvítka) a j. 
Žáci zařazeni do volitelného předmětu Technická praktika a 

Gastronomická praktika se na nákladech budou podílet částkou 150,- 
Kč, Speciální výtvarné techniky 50,- Kč. U předmětu Člověk a svět 
práce se žáci pro letošní školní rok na nákladech podílet nebudou. 

Jednotlivé částky budou vybírat třídní učitelé. 
 

 

 Dobrý den, vážení rodiče,  
 dne 18. 8. 2020 jsme obdrželi od MŠMT ČR „manuál“ Provoz škol a 
školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19, který 
slouží školám jako pomůcka při organizaci poskytování vzdělávání a školských 
služeb (dále jen „výuka“) ve školním roce 2020/2021.  
 V souladu s tímto dokumentem bychom vás chtěli seznámit s některými 
důležitými informacemi, které se bezprostředně týkají vašich dětí, popřípadě 
vás. Zároveň bychom vás chtěli upozornit na to, že vzhledem k tomu, že se 
situace neustále vyvíjí, může do otevření školy dojít ještě k některým změnám. 
Pokud toto nastane, budeme vás neprodleně informovat.  
 Proto vás prosíme, abyste sledovali naše zprávy, které vám budeme 
posílat prostřednictvím eŽK, popřípadě sledovali vyvěšené informace na našem 
webu zsmltu.cz. 
1. Školní rok bude zahájen 1. 9. 2020, a to obvyklým způsobem – nejsou 

stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu do budovy 
školy a pohybu osob před budovou školy. 

2. Přivítání prvňáčků proběhne 1. 9. 2020 v 8:00 h před pavilonem prvního 
stupně (růžový). Do budovy školy budou vpuštěni pouze žáci v doprovodu 
svého třídního učitele.  

3. Informativní schůzky pro rodiče prvňáků proběhnou 1. 9. 2020 od 17:00 h 
v kmenových učebnách tříd. Žádáme rodiče, aby při vstupu do školy a po 
celou dobu pobytu v budově školy měli na ústech roušku. Děkujeme. 

4. Nejsou stanovena ani žádná závazná omezení počtu žáků ve třídách, 
odděleních ŠD a ŠK. 

5. Žáci při vstupu do budovy školy nemusí mít roušky. 
6. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o 
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bezinfekčnosti. 
7. Abychom byli připraveni na řešení případných mimořádných situací, 

musíme aktualizovat kontakty na vás, zákonné zástupce. Proto se na vás na 
začátku školního roku obrátí třídní učitelé s žádostí o potvrzení, popřípadě 
o nahlášení změny, vašeho telefonního čísla, e-mailové adresy a 
korespondenční adresy (adresy vašeho pobytu). Pokud je to možné, 
poskytněte kontakty na oba zákonné zástupce. Předem děkujeme za 
spolupráci. 

8. Informativní schůzky pro rodiče 2. – 5. tříd proběhnou 3. 9. 2020 od 16:30 
h, 6. – 9. tříd 3. 9. 2020 od 18:00 h. Žádáme rodiče, aby při vstupu do 
školy a po celou dobu pobytu v budově školy měli na ústech roušku. 
Děkujeme. 

 
HYGIENICKÁ PRAVIDLA 

 
1. Do budovy školy nevstupuje žádná osoba, která vykazuje některou ze 

známek infekčního onemocnění (respirační potíže, zvýšená teplota nad 37°
C, atd.). 

2. Jakákoliv dospělá osoba, která není zaměstnancem školy, smí vstoupit do 
společných prostor školy výhradně jen se souhlasem ředitele školy, 
popřípadě jiné, jím pověřené osoby. V souvislosti s tímto bodem vás 
žádáme, abyste, pokud to není nezbytně nutné, přednostně využívali 
telefonní nebo elektronickou komunikaci s pracovníky školy. V opačném 
případě kontaktuje příslušného pracovníka školy prostřednictví telefonu 
u hlavního vchodu (v zádveří).  

3. Při každém vstupu do budovy školy použijte dezinfekci. Použijte dávkovač 
s dezinfekcí, který je umístěn u každého vchodu. Použitá dezinfekce se 
neotírá – nechává se na rukách zaschnout. 

 
KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 

 
1. Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. Proto 

jsou povinny zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního 
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onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro něj dohled dospělé osoby. 
Prosíme zákonné zástupce, aby pro tento případ vybavili své dítě rouškou, 
kterou bude nosit v tašce.  

2. Pro zajištění této povinnosti je nutné volit následující postup: 

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a je přítomen 
zákonný zástupce  –  žák není do budovy školy vpuštěn, 

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen 
zákonný zástupce - škola neprodleně oznámí tuto skutečnost 
zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného 
vyzvednutí dítěte ze školy; pokud to není možné, postupuje se podle 
následujícího bodu, 

 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve 
škole – žák si neprodleně nasadí roušku a bude umístěn do předem 
připravené samostatné místnosti a současné bude informován zákonný 
zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka, 

 ve všech uvedených případech zákonný zástupce informuje 
praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu, 

 žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou 
projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění 
(rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že 
netrpí infekční nemocí (potvrzení vydává praktický lékař). 

 
 Vážení rodiče, všechny výše uvedené body vycházejí z manuálu MŠMT. O 
případných dalších opatřeních, popř. změnách a upřesněních, vás budeme 
neprodleně informovat. Přejeme vašim dětem, vám i nám, abychom tato 
opatření museli využívat v co nejmenší míře. 
         Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy 
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Výstava naší školy v Tesco 
 To, že se naše škola má čím pochlubit, poznali 
přihlížející návštěvníci OC Tesco již na jaře. Na 
výstavních panelech mohli zhlédnout výtvarné práce 
našich žáků 1. – 9. tříd. Výstava byla nainstalována již 
koncem dubna, prolínaly se zde jak kresby, malby, 
grafiky, tak i práce z netradičních materiálů a 
pochopitelně, jako každoročně, také skříňky zdobila 

keramika. Krásné výrobky vytvořili žáci nejen v hodinách výtvarné výchovy, ale i 
v kroužku, poděkování patří i kroužku dospělých, který vede paní Jana 
Pavlistová.  
 Vystavené práce zdobily prostor ještě i v červnu, ale pro příští rok jsme pro 
tradiční výstavu výtvarných prací trutnovských škol „zabukovali“ březnový 
termín. Budeme doufat, že se již nebudeme muset koronaviru obávat a práce 
opět instalovat v rouškách. 
          uč. výtvarné výchovy  
 
Koronavirus nás nezastaví 
 „I ty můžeš být hrdinou!“ To je hlavní poselství 
letošního již 16. ročníku celorepublikového projektu 
Dětský čin roku, kterého se jako každoročně chce naše 
třída účastnit.  
 Motivace je jednoduchá – Vykonal jsi ty či 
spolužák nějaký dobrý skutek? Tak mi o tom napiš, takže v tvůrčích dílnách 
psaní si žáci v září připomenou soutěžní kategorie – Záchrana lidského života, 
Pomoc ostatním, Pomoc starším lidem, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, 
Dobrý nápad a Pomoc n@netu. Jsou tak nuceni si zapřemýšlet nad tím, co 
dobrého i statečného v uplynulém roce vykonali. A protože se naše třída účastní 
pravidelně, děti už po celý rok mají možnost dobré srdce ukázat. 
 Literární práce musí být odeslány do 30. září, aby byly zařazeny do této 
soutěže. Budeme se těšít, že naše škola opět uspěje a připojí se k nám i další 
třídy. 
            tř. uč. 7. C 
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Bakaláři i objednávání obědů v telefonu 
 
Bakaláři  
 Dostat se do elektronické žákovské knížky lze 
dvěma způsoby: 
 buď přes školní stránky www.zsmltu.cz 
 nebo pohodlněji ze svého chytrého mobilního 

telefonu přes aplikaci  Bakaláři online. Aplikace je 
dostupná pro platformy Android i iOS. 
Pro zprovoznění je třeba znát přihlašovací údaje, 
které si aplikace zapamatuje. V případě 
problémů kontaktujte správce sítě pana Heteše 
na emailové adrese hetes@zsmltu.cz. 

 
 
Objednání stravy přes telefon aplikace STRAVA  
 

 Pro pohodlné objednání stravy můžete 
využít bezplatnou aplikaci STRAVA od firmy VIS 
Plzeň. V aplikaci najdete nejen jídelní lístek 
s možností objednání či odhlášení obědů, ale i 
kontrolu, zda oběd byl vyzvednutý či platby. 
Aplikace je dostupná pro Android i iOS.  
 Pro získání přihlašovací údajů kontaktujte 
vedoucí školní jídelny paní Dvořákovou 
na emailové adrese jidelna@zsmltu.cz nebo 
na telefonu 499 589 967. 
 

 
HOLA, HOLA, KNIHOVNA VOLÁ! 
 
 Milí čtenáři, 
 školní knihovna je pro vás opět otevřena! Přijít můžete 
jako vždy každé pondělí mezi 12.00 a 16.00 h. Těšit se na vás 
budeme již v pondělí 7.9.2020.  
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 Termín vrácení knížek, které jste si vypůjčili v minulém školním roce, vám 
automaticky prodloužíme do 5.10.2020 a jejich vrácení do tohoto data bude 
tedy bez pokuty.  
 Čtení zdar! 
     Vaše knihovnice Lucie Greenford a Kateřina Holá  
 

 
 
 

Školní klub Chobotnice 
 Chceš poznat nové přátele? Chceš zažít spoustu zábavy a legrace? Tak 
neváhej a přidej se do školního klubu Chobotnice. 
 Školní klub nabízí rozmanitou škálu aktivit v různorodém kolektivu. Nauč 
se nové deskové a karetní hry, vyzkoušej stolní tenis a stolní fotbálek, air 
hockey, šipky, Xbox s pohybovým senzorem Kinect. Můžeš si i odpočinout se 
svou knihou či oblíbeným časopisem. 
 A na co se vlastně letos můžeš těšit? Kouzelným školním rokem Tě budou 
doprovázet čarodějové!!! Dále je pro Tebe připravena i řada doprovodných. 
 Přihlášky budou k vyzvednutí v úterý 1. 9. 2020 od 9:00 hod. ve školním 
klubu. Žáci 4.-5. tříd obdrží přihlášky 1. 9. 2020 od třídních učitelů. V dalších 
dnech je možné si přihlášku vyzvednout kdykoliv v době provozu ŠK. Od 
2. 9. 2019 je možné se účastnit činností školního klubu jen po odevzdání 
vyplněné a podepsané přihlášky! Kapacita školního klubu je 90 žáků. 
Těšíme se na Tebe! 
        Vychovatelé ŠK Chobotnice 
 

Informace KZČ „Eldorádo“ 
 
Akce připravované na září 
 V první polovině září 2020 můžete odevzdat přihlášky do všech našich 
zájmových útvarů – přihlášky vybíráme do 17. 9. 2020 a doručit nám je můžete 
osobně, mailem či poštou. Nabídku zájmové činnosti si můžete stáhnout a 
prohlédnout na školních webových stránkách, kde je celá nabídka i samostatná 
přihláška umístěna na úvodní straně školního webu.  
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Ve školním roce 2020/2021 nebudeme starý 
papír vybírat. 
 Hlavním důvodem jsou minimální 
výkupní ceny suroviny a prostorové potíže 
s jeho uskladněním. 
 V průběhu září také odměníme „loňské 
sběrače“, kteří nasbírali více než 100kg sběru 
věcným dárkem – stručné vyhodnocení 
sběrového roku 2019/2020 bylo zveřejněno 
v červnovém Zpravodaji.  
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