
Vážení rodiče,  

ve středu 23. 9. proběhlo plenární zasedání SRPŠ ve formátu přizpůsobeném 

protiepidemickým opatřením. Pro ty z Vás, kteří  nemohli přijít, jsou následující 

informace.  

Dovolte mi, abych Vás seznámila s plánovaným průběhem školního roku. Letos 

je těžké plánovat, přesto se budeme snažit, abychom za dodržení všech 

hygienických opatření prožili co možná nejnormálnější školní rok.  

Pro Vás rodiče máme naplánovaná odborně zaměřená tematická setkání. Již 

proběhla tři setkání s tématy - práce se žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, TEAMS a prevence šikany.  

Ve čtvrtek 1. 10. by Vám paní Mgr. Lenka Bubeníková přiblížila výuku 

matematiky Hejného metodou, 3. 11. Mgr. Martina Hezká a Mgr. Helena 

Zitková rodičovské schůzky trochu jinak a 26. 11. Mgr. František Krampota 

povypráví o prevenci kyberšikany. Besedy vždy probíhají v učebně hudební 

výchovy na hlavní budově školy a pozvánku obdržíte přes Bakaláře nebo je 

umístěna na stránkách školy.  

 

Žáci 1. stupně se budou moci přihlásit na kurz lyžování, který pořádá 

SKIFANATIC Hlinsko, letáky jste obdrželi a informace opět putovala přes 

Bakaláře. Od letošního roku Vám také nabízíme možnost vystavení průkazu 

ISIC, který opravňuje žáky k získání různých slev a je potvrzením o studiu. Třídní 

učitelé Vám rozdají informační dopis a žádost o vydání průkazu. Pokud byste 

měli zájem o jeho vydání, žáci předají vyplněnou žádost a 250,- Kč paní Loudové 

do kanceláře školy do 16. 10. a průkazy následně zařídíme. 

Jistě jste také zaznamenali, že probíhá přestavba budovy bývalého městského 

úřadu na školu. Zadavatelem je Město Heřmanův Městec, které celou 

přestavbu také financuje. V současné době je uzavřen pravý vchod a probíhá 

propojení obou budov. Přestavba by měla být dokončena 31. 10. 2021  

a vznikne tak 6 tříd nebo učeben, dvě oddělení školní družiny a  kabinety  

pro vyučující. 

Již druhým rokem třídní učitelé pracují s žáky v rámci tzv. třídnických hodin  

na stmelování a formování třídních kolektivů. V letošním roce bychom rádi žáky 



zapojili do třídních schůzek formou tzv. triád, to znamená setkání třídního 

učitele, žáka a Vás rodičů. Během takového setkání se o dítěti mluví za jeho 

přítomnosti a hlavně s ním. Věřím, že tato forma přispěje k lepšímu řešení 

školních situací a k lepšímu hodnocení i sebehodnocení žáků.  Triády budou 

probíhat v rámci konzultačních odpolední a budete se na ně hlásit přes 

objednávkový systém v Bakalářích na přesný čas, který bude vyhovovat Vám  

i vyučujícím, vyplněním ankety, kterou najdete ve webové aplikaci Bakalářů.  

Od letošního školního roku jsme také rozšířili činnost školního poradenského 

pracoviště o pozici školní kariérový poradce a školní psycholog. Činnost obou  

je popsána v dokumentu školní poradenské pracoviště, který naleznete  

na stránkách školy.  

Výroční zprávu o činnosti školy v oblasti pedagogické za školní rok 2019/2020  

a v oblasti ekonomické za rok 2019 naleznete na stránkách školy 

https://www.zshermanuvmestec.cz/_doc/doc/00011/458_vyrocni-zprava-

2019-2020.pdf . 

Vážení rodiče, mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví byla 

zavedena povinnost nošení roušek všech žáků ve společných prostorech školy  

a žáků 2. stupně i během výuky. Prosím Vás, abyste žáky vybavili větším počtem 

roušek na den, není příjemné a ani hygienické pokud mají jednu roušku na den. 

Je to pro žáky velmi náročné, a proto věřím, že pokud budeme nařízení 

respektovat, brzy se situace zklidní a budeme se v klidu učit.  

Jsem moc ráda, že pokud je Vaše dítě nachlazené nebo má příznaky 

onemocnění, neposíláte ho do školy. Také velmi oceňuji, že pokud se v průběhu 

výuky u dětí objeví potíže, ve velmi krátké době si děti vyzvedáváte. I my se 

snažíme zajistit, aby škola plnila veškerá hygienická opatření. Dětem je 

k dispozici desinfekce ve třídách, učebnách i toaletách, probíhá důkladný úklid a 

dezinfekce ploch a důsledné větrání prostor školy. Samozřejmě se nám 

nepodařilo nastavit výuku tak, aby se žáci nepotkávali. Setkávají se v jídelně i na 

některých vyučovacích hodinách. Věřte ale, že jsme vše udělali nejlépe, jak 

jsme dokázali.  

Pokud by nastala situace, že bude škola uzavřena, přejdeme na distanční výuku 

formou online výuky na platformě TEAMS. Všichni žáci mají přihlašovací údaje  

a v loňském roce jsme si tuto výuku již vyzkoušeli. Žáci 1. tříd mají také 

https://www.zshermanuvmestec.cz/_doc/doc/00011/458_vyrocni-zprava-2019-2020.pdf
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přihlašovací údaje a prosím rodiče, aby dětem pomohli s přihlášením  

do systému. S postupem Vás seznámí třídní učitelé a najdete ho také na 

nástěnce Bakalářů.  V případě distanční výuky bychom vyučovali online podle 

zkráceného rozvrhu. Nevyučovali by se předměty výchovného zaměření  

a volitelné předměty. Pro žáky, kteří nemají doma počítač, budeme půjčovat 

notebooky stejně jako v loňském roce.  

V Bakalářích máte aktuální informace, které Vám posílám a je to pro mě jediný 

a nejrychlejší elektronický komunikační kanál mezi mnou a Vámi. Již několikrát 

jsem zde zmínila internetové stránky školy. I zde najdete aktuální informace, 

většinou je posílám na Bakaláře a ve zkrácené podobě i na stránky školy.  

Vážení rodiče, zvažte také uvolňování Vašich dětí z výuky, ať už se jedná  

o odchod na autobusy nebo odjezdy na dovolené. Vždy je na Vašem uvážení, 

zda je toto uvolnění nezbytné. Prosím Vás také o včasné omlouvání žáků 

z důvodu nemoci. Ve školním řádu máme popsánu povinnost omlouvání do tří 

dnů. Je jistě vhodnější pokud třídní učitel ví o důvodu absence hned v den, kdy 

žák onemocněl. Moje poslední prosba se týká hlášení školních úrazů. Žáci jsou 

každoročně poučeni o nutnosti hlásit školní úraz okamžitě. Prosím Vás tedy, 

abyste ošetření Vašeho dítěte v důsledku školního úrazu také nahlásili do školy 

okamžitě, abychom předešli pozdějším nedorozuměním. 

Doufám, že úrazů a nepříjemností bude ve škole co nejméně. Přeji Vám hlavně 

hodně zdraví a klidný školní rok. Ráda Vás přivítám v ředitelně, pokud budete 

mít jakoukoli připomínku nebo podnět.   

Mgr. Jana Šindelářová, MBA 

                ředitelka 

 


