
DOPIS RODIČŮM 

 

Vážení rodiče,                                                                

na začátku školního roku Vám, tak jako každý rok, chceme poskytnout základní informace o škole. 
 
Obsazení školy a počty žáků v tomto školním roce 
 Do 16 tříd nastupuje 334 ţáků +4 ţáci v zahraničí, stará se o ně 27 učitelek a učitelů, 3 asistentky pedagoga, speciální 
pedagoţka a 5 vychovatelek ŠD. Ze školy odešli učitelé Hloţek, Hlaváč, Lubasová, Hladíková, Častotická, Fejglová, J. Tichá. 
Novými zaměstnanci jsou Hana Zahradníková (1.B), Jana Jeţková (4.A), Barbora Košková (Aj, M), Coletta Bitmanová (Čj,Tv), 
Eva Copová (Aj), Jana Hubáčková (Ch), Jaroslav Krofta (Tv) a Andrea Knajbelová (asistentka pedagoga). 
O úklid ve škole se stará 5 uklízeček, vedoucí školní jídelny je Veronika Dušková, školníkem se stálým bydlištěm ve školním 
bytě Jaroslav Kajer, hospodářkou Lenka Krajbichová a zástupcem ředitele Mgr. Václav Linhart. 

  

 Ve školní jídelně je vydáváno  asi 400 obědů denně (včetně obědů pro veřejnost). O provoz jídelny se stará kolektiv 5 
pracovníků. K placení obědů opět připomínáme, ţe ti, kteří platí ze sporoţira, si musí hlídat, zda na účtu mají peníze. Ti, kteří 
platí z běţných účtů, musí nahlásit strhávání z účtu na 10 měsíců (srpen aţ květen) a hlavně správné částky (ţáci 1.- 4. třídy 
567,- Kč, 5.-8. třídy 609,- Kč a ţáci 9. tříd 672,- Kč). V kanceláři je moţno platit výjimečně poslední tři pracovní dny na 
následující měsíc nebo den předem na celý měsíc, nikoliv jednotlivé obědy. Odhlásit obědy v případě nemoci je moţné ještě 
v den oběda do 8,00 i telefonicky či mailem (10 ţáků). I nadále platí, ţe je moţné první den nemoci dítěte vzít oběd do 

přinesených nádob. V době vedlejších prázdnin jsou všem dětem obědy odhlášeny. Pro komunikaci se školou a jídelnou 
můţete vyuţívat mail (umoţní přesnější evidenci odhlášek a přihlášek bez chyb - jidelna@vrchlickeho.cz, vedu@vrchlickeho.cz, 
eventuálně mobil a pevnou přímou linku do jídelny (605104406, 488 880 162). Velmi doporučujeme vyuţívat modul jídelny na  
Internetu. Pro rodiče ţáků, kteří se stravují ve školní jídelně, to znamená, ţe mohou veškeré manipulace s obědy provádět 
prostřednictvím zvláštních internetových stránek. Pomocí hesla se dostanou do stravovací karty svého dítěte. Tam si mohou 
ověřit zapsané platby, aktuální stav účtu. Sami si mohou provést odhlášení (časový zámek je v 7.30) či přihlášení oběda a téţ 
zjistí, zda jejich dítě bylo na obědě.  
 

 

Finance - rodiče 
Nákup sešitů a jiných školních potřeb, které byste jinak museli kupovat sami, budeme realizovat nadále osvědčeným 

způsobem  - věci nakoupíme a peníze vybereme od rodičů. Můţeme tak vyuţít mnoţstevních slev a velkoobchodních cen, a tak 
šetřit Vaše peníze. Pro ţáky 2.-9. ročníků budeme vybírat částku 300,-Kč do konce října – tento příspěvek nemá nic 

společného s příspěvkem pro SRPŠ, jsou z něj hrazeny všechny výdaje na sešity, čtvrtky a další potřeby, které stát nehradí a 
které byste museli kupovat za maloobchodní ceny. Příspěvek SRPŠ 400,-Kč budou hradit pouze noví ţáci a ti, kteří jej 
v loňském školním roce nestačili uhradit. Částečná úhrada druţiny činí 150,- Kč za kaţdý započatý měsíc. Z praktických a 
rozpočtových důvodů se druţina hradí částkou 600,- Kč za období září – prosinec a částkou 900,- Kč za období leden – červen. 
Podrobněji toto objasňuje nástěnka v druţině.  

Také v letošním roce budou na škole zavedeny placené zájmové útvary – viz přehled nepovinných předmětů a zájmových 
útvarů na webu a druhé straně. 
 

Poučení k provozu školy vzhledem ke Covid-19 
  Na základě rozhodnutí MZ  a MŠMT je podobně jako na jaře nutné zachovávat hygienická doporučení. Vstup do budovy a 
v budově je moţný pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest. Ţáci i zaměstnanci jsou povinni se testovat ve dnech 1.9., 
6.9. a 9.9. 2021 AG testy. Od testů jsou osvobozeni očkovaní (nejméně 2 týdny po 2. očkování), lidé po prodělání nemoci 
Covid-19 do 180 dnů a ţáci na doporučení lékaře z důvodů uvedených na webu školy. 
Je doporučeno zachovávat homogenní skupiny při výuce, dodrţovat dezinfekci a hygienu rukou, rozestupy a ve společných 
prostorách školy nosit roušku a dodrţovat rozestupy. Z tohoto důvodu budou příchody a odchody ţáků ze školy a na obědy 
rozepsány tak, aby docházelo ve škole k co nejmenším kontaktům mezi ţáky různých tříd. Ţáci, kteří se nebudou chtít podrobit 
testování, budou muset mít nasazeny ochranné prostředky při výuce, nesmí zpívat a cvičit, pokud se zúčastní prezenční výuky. 
V opačném případě škola nemá povinnost zajišťovat pro ně distanční výuku. 
Dojde-li k vyhlášení distanční a on-line výuky, budeme pouţívat platformu ZOOM a školní systém Edupage.  
  Prosíme vás o shovívavost a pochopení, všem nám jde určitě o stejnou věc: zdraví zaměstnanců a ţáků. 
  
Dále ţádáme zákonné zástupce, aby vstupovali do školy pouze hlavním vchodem pro dospělé (ne přes šatnu), ohlásili se 
v kanceláři školy pouze s nasazenou rouškou. Při odchodu musíte opět k paní hospodářce, která vám školu otevře. Prosíme o 
respektování bezpečnostních a hygienických pravidel. 

 
Termíny důležitých akcí ve školním roce 2021/2022 

 Třídní schůzky: 16.9., 18.11. 2021, 12.4. 2022 

 Plánované ředitelské volno: 27.9. 2021 

 Prázdniny: podzimní 27.-29.10.2021, vánoční 22.12.-2.1.2022, pololetní 4.2. 2022, jarní 14.2.-18.2. 2022, velikonoční 
14.4. 2022 

 Školní sběr: 22.9., 23.11. 2021, 24.3., 24.5. 2022  

 Veletrh vzdělávání EDUCA (pro ţáky 8.-9.tříd): 11.-17.10. 2021 

 Přijímací řízení na střední školy: 22.4. – 7.5. 2022 (dle rozhodnutí příslušných ředitelů škol)  

    Dny otevřených dveří před zápisem v rámci Vánočních dílniček 18.12. 2021  
 

Závěr 
 Nebráníme se v ţádném případě jakýmkoliv iniciativám od Vás, rodičů. Máte také moţnost se zapojit do činnosti Spolku 
rodičů a přátel školy – všechny aktuální informace se pravidelně objevují na nástěnkách před vchodem do školy či na webových 
stránkách školy. Pro ty z Vás, kteří mají přístup na internet, připomínáme naši adresu – www.vrchlickeho.cz,  

 

Mgr. Jiří Skalský, ředitel ZŠ 
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