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jídelny: 601 594 025, vedoucí školní družiny: 602 152 784, sborovna ZŠ: 601 594 525, vedoucí
učitelka MŠ (zástupce ředitele): 601 393 084, sborovna MŠ: 776 532 623, kaprev@seznam.cz,
reditel@skolaprasek.cz, info.skolaprasek.cz, www.skolaprasek.cz

Průběh školního roku 2021/2022
Orientační termíny pedagogických rad:
• pondělí 23. 8. 2021 (uskutečnila se)
• čtvrtek 18. 11.
• čtvrtek 20. 1. 2022
• čtvrtek 21. 4.
• čtvrtek 23. 6.
Termíny třídních schůzek a konzultací ve školním
roce 2021/2022
• 8. 9. 2021 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.
• V průběhu školního roku se budou konat v čase od
15.00 do 18.00 individuální konzultace. Účast na
konzultacích není povinná, je zcela na zvážení rodičů,
zda uznají za nutné se konzultací účastnit (není třeba
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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 2021.
Ve školním roce 2021/2022 jsou žákům k dispozici tyto:
• Spisovatelský kroužek aneb hrátky s jazykem –
Mgr. Eva Kaprálová (pro žáky od 3. do 5. ročníku)
• Divadelní soubor – Mgr. Eva Kaprálová, Ing. Bc.
Miloslava Rosůlková (pro žáky s určitými jevištními
předpoklady – z důvodu účasti na přehlídkách)
• Hra na flétnu – MgA. Kamil Husar (1. – 5. ročník)
• Hra na kytaru – MgA. Kamil Husar (2. – 5. ročník)
• Kreativní workshop ( 1. – 5. roč.), …s opravdovým
umělcem ☺ - Bc. Martin Kučera
• Toulky přírodou (pro žáky 1. – 5. ročníku) – vedoucí
Mgr. Jana Haltufová
• Sportujeme s Hankou (pro žáky 1. – 5. ročníku) –
vedoucí Hana Kopecká
• Pojďme mluvit anglicky (pro žáky 1. a 2. ročníku),
vedoucí kroužku je Bc. Soňa Tlučhořová
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Termíny a náplň jednotlivých kroužků naleznete na
webových stránkách školy v odkazu „Zájmové
kroužky“…
Plavecký kurz
Plavecký kurz bude zahájen v úterý 7. 12. 2021.
Plavecká výuka bude probíhat vždy v čase od 11.00 do
12.00. Ukončen bude v úterý 1. 3. 2022. Podrobnosti
k plaveckému kurzu (včetně plateb) budou rodičům
včas písemně sděleny.
Provoz školní družiny:
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.
Pitný režim ve škole
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 školy vlastní hrníček, který si
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poznají a budou tak mít jistotu, že jim z něho
nikdo nepil.
Informace k platbám:
Školní družina ve školním roce 2021/2022:
Z důvodů různých epidemiologických nařízení
minulého školního roku, která mnohým rodičům
neumožnila plně využívat služby, za které si zaplatili,
rozhodla jsem se, že platbu za školní družinu a pitný
režim v prvním pololetí školního roku 2021/2022
všem prominu, abych tento rozpor vykompenzovala.
Platba se uskuteční až za druhé pololetí (proběhne do
15. 2. 2022 na účet školy), částka zůstane stejná jako
v předchozím roce – 50,- ŠD/měs., 20,- pitný
režim/měs. – celková částka za druhé pololetí bude
činit 350,-Kč.
Důležité informace k platbám:
• Od školního roku 2021/2022 přijímáme platbu za
školní družinu, plavání, případný lyžařský kurz či
školu v přírodě a obědy pouze bankovním
převodem.
Číslo účtu školy je: 1085839319/0800. Platbu obědů
identifikujte variabilním symbolem, který od nás
obdržíte. U plateb za školní družinu, plavání či
pobytové akce uveďte do zprávy pro příjemce
předmět platby a jméno žáka (např.: „Emil Novák –
plavání“, „Emil Novák – „ŠD“ či „Emil Novák –
plávání + ŠD, „Emil Novák – lyžařský kurz“…).
Hotově mohou platit pouze ti rodiče, kteří nedisponují
bankovním účtem – a to buď u vedoucí školního
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stravování paní Romany Hejčlové v kanceláři ŠJ nebo
třídnímu učiteli v ZŠ.
• Platby za školní výlety, různá představení,
exkurze, pracovní sešity… vybírají v hotovosti
třídní učitelé
• Přihlašovat a odhlašovat obědy lze pouze přes systém
e-jídelny, který naleznete na stránkách školy. Pokud
si někdo nebude s tímto procesem vědět rady, vedoucí
školního stravování paní Romana Hejčlová mu ráda
poradí na telefonním čísle 601 594 025.
• 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)
Prázdniny ve školním roce 2021/2022
Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek
29. října 2021.
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a
končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna
2022.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno
v pondělí 31. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

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

7. 2. 13. 2. 2022

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ,
Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeňsever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový
Jičín

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června
2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy
31. srpna 2022.
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Veškeré akce, novinky, glosy, mimořádná opatření,
výsledky přijímacího řízení…zároveň též videa a
fotografie ze školních akcí budou průběžně
aktualizovány a doplňovány na webových stránkách
školy. Prosím o jejich pravidelné sledování. Zájemci se
mohou na stránkách školy přihlásit k odběru novinek,
na základě tohoto přihlášení budou chodit přihlášeným
uživatelům důležité informace či odkazy do mailové
pošty.
Mgr. Eva
Kaprálová

Digitálně podepsal
Mgr. Eva Kaprálová
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Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy, 29. 8. 2021

