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Průběh školního roku 2020/2021 

 

 

Termíny pedagogických rad: 

 

 pondělí 24. 8. 2020 

 úterý 10. 11. 

 čtvrtek 21. 1. 2021 

 čtvrtek 22. 4.  

 čtvrtek 24. 6.  

 

Termíny třídních schůzek a konzultací ve školním 

roce 2020/2021 

 

 10. 9. 2020 od 16. 30 schůzka pro rodiče žáků 1. 

ročníku, od 17.00 úvodní společná třídní schůzka pro 

všechny rodiče – akce, důležité informace 

k organizaci školního roku, informace k e-jídelně, 

diskuze.  

 

 

 Jedno odpoledne cca 1x za dva měsíce budou v čase 

od 15.00 do 17.00 individuální konzultace. Účast na 

mailto:kaprev@seznam.cz
http://www.skolaprasek.cz/
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konzultacích není povinná, je zcela na zvážení rodičů, 

zda uznají za nutné se konzultací účastnit (není třeba 

se z nich omlouvat). V případě, že bude nutné 

konzultovat žákův prospěch s rodiči, vyučující toto 

rodičům sdělí. 

Každé konzultační odpoledne bude včas vyučujícími 

rodičům písemně oznámeno. 

 

Samozřejmě jsme k dispozici i mimo stanovené 

konzultace – kdykoli po předběžné domluvě - dle 

potřeb rodičů! 

 

Zájmové kroužky: 

 

Zájmové kroužky pracují od měsíce října do měsíce 

května. V měsících září a červnu nepracují. 

Ve školním roce 2020/2021 jsou žákům k dispozici tyto:  

 Hra na kytaru – Mgr. Eva Kaprálová pro žáky od 

2. do 5. ročníku 

 Divadelní soubor – Mgr. Eva Kaprálová 

(Vzhledem k tomu, že se budeme účastnit přehlídek, 

je nutné počty žáků eliminovat tak, aby mohlo 

vzniknout pouze jedno propracované představení, 

které bude mít šanci na úspěch. Z tohoto důvodu si 

vyberu žáky od 2. do 5. ročníku sama a ti 

(samozřejmě se souhlasem svým a se souhlasem 

rodičů) budou soubor navštěvovat. 

 Hra na flétnu – Mgr. Martina Holmanová (od 3. 

ročníku – pouze pro vážné zájemce) 
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 Kreativní workshop ( 1. – 5. roč.), žáci se seznámí 

s různými materiály a výtvarnými technikami a 

nechají volný průběh své fantazii…s opravdovým 

umělcem  - Bc. Martin Kučera 

 Fotografický kroužek – vedoucí Jaroslava 

Tomášková, pro zájemce od 1. do 5. ročníku, žáci 

budou objevovat skrze objektiv krásy světa… 

 Pěvecký sbor – pro žáky 1. a 2. ročníku – vedoucí 

Mgr. Libuše Friedlová 

 Přírodovědný kroužek – pro žáky 1. – 5. ročníku – 

vedoucí Mgr. Jana Haltufová 

 Sportovní hry – pro žáky 1. – 5. ročníku – vedoucí 

MgA. Kamil Husar 

 Judo – vedoucí Jaroslav Hnát, placený kroužek  

 

Termíny jednotlivých kroužků se dozvíte v průběhu 

měsíce září 2020. 

 

 

Plavecký kurz 

 

Plavecký kurz bude zahájen v pondělí 7. 9. 2020. Výuka 

bude probíhat vždy v čase od 14.00 do 15.00, žáci se ve 

škole klasicky naobědvají a poté odjedou na plavecký 

kurz. Návrat bude cca v 16. 30. Kobyličtí žáci budou 

moci vystoupit v Kobylicích. Sestává se z deseti lekcí + 

návštěvy Aquacentra. Kurzovné platí klasicky v plné 

výši pouze rodiče žáků 1. a 5. ročníku +Aquacentrum. 

Žáci 2., 3., 4. ročníku  – kurzovné nehradí, budou pouze 

hradit návštěvu Aquacentra. Doprava je hrazena 
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z dotace Khk. Aktuální výši platby za plavecký kurz se 

rodiče včas dozvědí písemnou formou. 

 

Provoz školní družiny: 

 

Školní družina bude pracovat ve dvou odděleních. 

Ráno pouze nepedagogický dozor (bez programu) – 

od 6. 30 je družinka určena pouze pro děti rodičů, 

kteří z pracovních důvodů nemají jinou možnost. 

Ostatní žáci chodí nejdříve v 7.00.   

Vyučování začíná ráno v 8.00, žáci budou ve škole 

nejpozději v 7. 50, aby se stihli připravit na první 

vyučovací hodinu. 

Odpoledne funguje školní družina do 16. 30.  

Odpolední družina probíhá od 11. 30 do 16. 30 pod 

pedagogickým dozorem a její program je v souladu se 

ŠVP ŠD. 

Školné za školní družinu – 70 Kč za měsíc. 

Pitný režim – 30 Kč za měsíc 

Platba za školní družinu a pitný režim bude provedena 

jednou za půl roku: září – leden (úhrada do 15. října 

2020), únor – červen (úhrada do 15. března 2021). 

Pitný režim je samozřejmě určen všem žákům (i těm, 

kteří nenavštěvují školní družinu). Pití bude po celý 

den průběžně doplňováno do skleněných konvic 

umístěných v jídelně školy. K dispozici bude 

žákům mléko, čaj a voda. Rodiče nemusí dětem 

dávat do školy pití, bude jim poskytováno 

v dostatečné míře. Je dobré, aby si žáci přinesli do 
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školy vlastní hrníček, který si poznají a budou tak 

mít jistotu, že jim z něho nikdo nepil. 

 

Důležité informace:  

 

 Naše škola je zapojena do projektů „Ovoce do škol“ a 

„Mléko do škol“, v rámci těchto projektů žáci 

dostávají minimálně 1x, maximálně 4x za měsíc zcela 

zdarma balíček ovoce a zeleniny a krabičku 

neslazeného mléka (mimo školní stravování) 

 Prosíme rodiče, aby preferovali platbu za obědy 

elektronicky na účet školy (číslo účtu: 

1085839319/0800).  Pokud někdo nemá zavedeno 

internetové bankovnictví, lze toto řešit jednou 

návštěvou v bance a zadat trvalý příkaz na částku 

500,- (tuto položku měsíční poplatky nepřesáhnou, 

případné přeplatky paní vedoucí vrátí). Platbu 

v hotovosti lze provádět i nadále – a to buď u paní 

vedoucí školní jídelny Zlaty Joštové, která bude 

rodičům k dispozici v čase od 7.00 do 15.30 či u paní 

učitelky Jany Haltufové v budově ZŠ v učebně II.(2.). 

 

 Přihlašovat a odhlašovat obědy lze pouze přes systém 

e-jídelny, který naleznete na stránkách školy. Pokud 

si někdo nebude s tímto procesem vědět rady, paní 

vedoucí školní jídelny Zlata Joštová mu ráda poradí 

na telefonním čísle 601 594 025. 

 

 Od září 2020 je škole k dispozici nutriční 

poradkyně paní Mgr. Radka Drobná. Hlavní 
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kuchařka a vedoucí školní jídelny s ní budou 

konzultovat jídelníčky, aby co nejlépe odpovídaly 

potřebám Vašich dětí. 

 

Prázdniny 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 pro okres Hradec Králové jsou stanoveny od 8. 3. 

do 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.  
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 Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy, 24. 8. 2020 

 

 


