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Vážení rodiče,
tak jako každý rok jsme pro Vás připravili přehled nejdůležitějších informací a termínů. Další zprávy se budou
dle potřeby objevovat především v internetové žákovské knížce (skolaonline.cz) nebo na stránkách školy. 
Doufáme, že letošní školní rok bude probíhat v běžném režimu, na který jsme byli zvyklí. Rádi bychom se vrá-
tili k organizaci veškerých aktivit, které jsme v minulosti ve škole pořádali. Ne vždy to bude možné v plném
rozsahu. 

Setkání s rodiči
Předběžně vypisujeme termíny třídních schůzek a konzultačních hodin. Dveře do školy jsou Vám ale otevřeny
po předběžné domluvě kdykoliv.

• 19. října 2021 – třídní schůzky
• 7. prosince 2021 – konzultační hodiny
• 22. března 2022– třídní schůzky
• 17. května 2022 – konzultační hodiny

Organizace školního roku
• zahájení – středa 1. září 2021
• ukončení 1. pololetí – pondělí 31. ledna 2022
• zápis do 1. třídy – úterý 5. dubna 2022
• ukončení 2. pololetí – čtvrtek 30. června 2022

Prázdniny
• podzimní – středa 27. října a pátek 29. října 2021
• vánoční – čtvrtek 23. prosince 2021 – neděle 2. ledna 2022 (zahájení vyuč. 0v pondělí 3. ledna 2022)
• pololetní – pátek 4. února 2022
• jarní – pondělí 21. února – neděle 27. února 2022
• velikonoční – čtvrtek 14. dubna a pondělí 18. dubna 2022
• hlavní – pátek 1. července – středa 31. srpna 2022

Doučování
Ve škole bude v odpoledních hodinách probíhat doučování žáků dle Národního plánu doučování MŠMT. Vyu-
čující jednotlivých předmětů, pokud zváží potřebu doučování u vašeho dítěte,  Vás budou kontaktovat.

Školní klub a školní družina
Pro děti je v odpoledních hodinách otevřen školní klub podle rozpisu kroužků.
Ranní družina je otevřena od 6:00 do 7:30, odpolední družina je otevřena od 11:20 do 16:30. 
Úplata pro žáky účastnící se činností školního klubu se stanovuje na 30 Kč za měsíc a školní družiny 60 Kč za
měsíc.

Úplatu je možné uhradit ve dvou splátkách: 

   - k 31. 10. běžného roku pro 1. pololetí ve výši 150 Kč/300 Kč

                                   - k 31.1. běžného roku pro 2. pololetí ve výši 150 Kč/300 Kč

Úhradu lze provést:                - platbou v hotovosti u vedoucí vychovatelky p. Soni Nikolovové



   - bezhotovostní platbou na účet školy č. 220003510/0300 s uvedením 

      variabilního symbolu dítěte (sdělí třídní učitel)

Úhrada za členství ve školním klubu se v případě ukončení docházky žáka nevrací. Pro další pololetí rodiče
žáka písemně odhlásí a platbu již neprovádí. Přihlášku do školního klubu a školní družiny děti odevzdají vedou-
cí vychovatelce.

Pozn.: U zájmového kroužku Keramika se navíc přispívá 100 Kč (docházka 1 x za 14 dní) nebo 200 Kč (do-
cházka 1x týdně) na materiál.

Úplata  je stanovena za členství  ve školní družině nebo školním klubu. Přihlášený žák se může účastnit  li-
bovolného počtu aktivit/kroužků organizovaných školní družinou nebo školním klubem.

Nabídka zájmových útvarů v rámci projektu Výzva 2018 (dokončení)
název vedoucí pro koho je termín 
Klub zábavné logiky              
       a deskových her              Nikolovová Soňa 1. čtvrtek 13:30 – 15:00

Klub zábavné logiky
       a deskových her     Mikulová Alena 2. pondělí 13:30 – 15:00

Klub zábavné logiky
       a deskových her   Nestrstová Jana     3. čtvrtek 13:30 – 15:00

Zájmové útvary nabízené školním klubem
název vedoucí pro koho je termín      

Přírodovědný kroužek Stavělová Šejnohová Iveta 2. pondělí 12:00 – 13:00
Psaní všemi deseti Pavelková Blanka 6. pondělí 13:45 – 14:45
Badminton Dittrich Jiří 5. - 9. pondělí 16:00 – 17:00
Keramika 1 Horáčková Vladimíra 1. + 2. úterý 12:30 – 14:30
Jogohrátky Tomanová Jana 2. úterý 12:30 – 13:30
Muzikál pro nejmenší Dokoupilová Irena 2. + 3. úterý 13:00 – 14:00

Navrátilová Hana
Hrátky s angličtinou Kulhajová Zdeňka 1.    středa 13:00 – 14:00
Robotika a programování Kočí Vojtěch 6. - 9. středa 13:45 – 14:45
Keramika 2 Horáčková Vladimíra 6. - 9.             čtvrtek 13:20 – 15:20
Zdravotní cvičení Várošová Eliška 6. - 9. čtvrtek 13:45 – 14:45
Včelařství Navrátilová Natálie 5. - 9. (1x za 14 dní) termín bude upřesněn

Zájmové útvary nabízené v rámci školní družiny: (termíny budou upřesněny)
Tvořivá dílna Měrková Zuzana 1. - 3. úterý 15:00 – 16:00
Keramika Měrková Zuzana 3. - 4. středa 13:20 – 15:20
Pohybové hry Nikolovová Soňa 1. - 3. pátek 14:00 - 15:00
           
Prosíme o přihlášení do 17. září,  činnost kroužků bude zahájena  20. září. Otevřeny budou pouze kroužky, o
které bude dostatečný zájem. 
Rádi přivítáme další vedoucí z řad rodičů. Pokud by byl někdo ochotný vést kroužek, který v nabídce chybí,
určitě se ozvěte. 
       

Přihlášky najdete na poslední straně. 



Školní stravovna
Ve školní  stravovně nadále kromě obědů nabízíme možnost  zakoupení  dopoledních  svačinek.  Vzhledem k
navýšení cen vstupů (zvláště potravin) dojde od října k navýšení cen stravy. Za lomítkem je uvedena cena
platná od října. 
Cena svačinky je stejná pro všechny věkové kategorie: 15 Kč/17 Kč
Cena oběda: 7- 10 let: 20 Kč/22 Kč, 11 – 14 let: 24 Kč/26 Kč, 15 let a více: 30 Kč/32 Kč.

Stravu je nutné nahlašovat (odhlašovat) den předem nejpozději do 13:45 hodin.
Stravu je možné hradit inkasem, tato úhrada probíhá v následujícím měsíci za skutečně odebranou stravu.

Kurzy
Pro žáky 1. stupně plánujeme organizovat lyžařský kurz v délce 3 dnů s denním dojížděním. Pro žáky 2. a 3.
ročníku bude zajištěna výuka plavání v rozsahu 10 lekcí v šumperském bazénu (ve druhém pololetí). Pro žáky
5. ročníku bude organizován ekopobyt – říjen 2021 v Mladoňově. Pro žáky 6. ročníku plánujeme cyklistický
kurz. V 7. a 8. ročníku, v případě dostatečného zájmu,  proběhne týdenní zimní výcvikový lyžařský kurz s
denním dojížděním. V 9. ročníku proběhne jazykový konverzační kurz. 
Veškeré plánované aktivity se uskuteční pouze v případě, že nedojde k omezení činnosti školy z důvodu pro-
tiepidemických opatření. 

Ostatní
Nadále pokračují projekty Školní mléko,  Ovoce a zelenina do škol a Obědy dětem.  

Sběr papíru – proběhne v říjnu

Prosíme, prohlédněte dětem vlasy. Po prázdninách každoročně řešíme docházku dětí, které mají vši. Pokud
dítě má vši (jedná se o infekční onemocnění), nemá školu navštěvovat, aby nedocházelo k nakažení dalších
dětí.

Kontakty: tel. škola: 583 238 243 – kancelář,  733 717 419, 581 033 621-  řed. školy, 732 140 664 – ved.  
ŠD a ŠK, tel. Jídelna: 583  238 234, 739 821 024

e-mail: zsbludov@zsbludov.cz  ;       krivohlavkova@zsbludov.cz  ;    stravovna  @zsbludov.cz  

Do školy je  možné telefonovat  také  pomocí  přímých linek  přes  internet.  Telefonní  čísla  těchto  linek  jsou
k dispozici na stránkách školy. Na stránkách školy najdete také e-mailové adresy všech zaměstnanců.

Přejeme mnoho úspěchů a radosti z práce.

Ilona Křivohlávková a kolektiv zaměstnanců školy
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Přihlášku vyplňte pro každý kroužek zvlášť. Děkujeme.
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