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Nový školní rok 2011/2012  
Do ZŠ nastoupí po prázdninách 25 žáků, do MŠ 28 dětí. Počet dětí ZŠ poklesl oproti šk. roku 2011/2012 o devět. 
Třídy budou sdruženy takto: 1. roč. (3 žáci), 2. roč. (8 žáků) a 3. roč. (3 žáci), tř. uč. Mgr. Jitka Lampová ; 
4. roč. (4 žáci) a 5. roč. (7 žáků), tř. uč. a řed. Mgr. Jaroslav Vávra. Dále budou na škole vyučovat: Mgr. Hana 
Růžičková (angličtina, vlastivěda), Ing. Jiří Čapka (informatika, přírodověda) a Jana Zajícová (VV, PČ, TV, 
vychovatelka ŠD, vedoucí školní jídelny). Počítáme s předmětem pohybové hry (Mgr. Jitka Lampová ), věříme, 
že se podaří zachovat taneční kroužek v MŠ i ZŠ (Mgr. Ilja Kulichová). Vzhledem k nízkým počtům dětí 
ve 3. a 4. ročníku pravděpodobně nebude otevřen kroužek informatiky. V MŠ vyučují Jitka Heřmanová 
a Radmila Pikorová, školnice Romana Jáklová zajišťuje i úklid. Ve školní jídelně pracují Hana Marková 
(vedoucí kuchařka) a Božena Pastorková. Škola bude nadále pokračovat v kulturních, sportovních 
a vzdělávacích aktivitách, o kterých budeme veřejnost podrobněji informovat ve Školním časopise. Organizační 
změny přispějí k prohloubení spolupráce s MŠ, kde se budeme moci více zaměřit na výuku hudební výchovy, 
o což projevili rodiče velký zájem. Nacvičené písně (pásma, scénky) bychom rádi využili na AKADEMII, ale 
i v dalších pořadech. Do MŠ budu pravidelně docházet každou středu.  

Nepovinný předmět Pohybové hry (pro 1.–5. roč.) bude každé úterý od 13–13.45 hod. (tělocvična 
školy, hřiště TJ). Taneční kroužek v MŠ bude každý pátek od 10.45 hod. a týž den od 12.10 hod. pro 
ZŠ. V obou případech je zpoplatněn částkou 250 Kč za pololetí. Poplatky: družina 30 Kč měsíčně, 
pitný režim 10 Kč měsíčně.  

Organizace školního roku 2012 
Školní vyučování ve školním roce 2012/2013 začne v pondělí 3. září 2012. Vyučování bude 
v 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013, ve 2. pololetí v pátek 28. června 2013. Podzimní prázdniny 
připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 
22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna 2013. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013. Jednodenní 
pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013. Pro okres Semily byly týdenní jarní prázdniny  
stanoveny na dny 4. 3. – 10. 3. 2013. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 
29. března 2013. Do školy však děti nastoupí až v úterý 2. dubna. Hlavní prázdniny  budou trvat od soboty 
29. června 2013 do neděle 1. září 2013. Školní vyučování ve šk. r. 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013. 
Rodiče upozorňujeme, že státní svátek – 28. 9. (pá) prodlouží dětem víkend, 17. 11. je sobota. Na středu 
připadají dny 1. 5. a 8. 5. 2013. S ředitelskými dny jako loni a předloni nepočítáme. Rádi bychom však 
realizovali dva školní výlety (září – květen nebo červen). Organizaci školního roku mají děti zapsanou také 
v žákovských knížkách. Dopište do nich prosím čísla mobilních tel. i pevných linek, kontakt je pro nás důležitý.  

Provoz mateřské školy 
Podzimní prázdniny – 25. 10. (čt) a 26 10. (pá) 2012 – je MŠ v provozu. Vánoční prázdniny má stejné se 
školou. Naposledy jdou do školky v pátek 21. 12. 2012 a přijdou až ve čtvrtek 3. ledna 2013. O jednodenních 
pololetních prázdninách (pátek 1. února 2012) bude školka v provozu. V době jarních prázdnin  (březen 2013) 
bude školka celý týden otevřena.  

Řády 
Děti základní školy dostaly domů nakopírované 3 řády: Školní řád, Řád školní družiny a Vnitřní řád školní 
jídelny. Jsou to dokumenty nezbytné pro jejich život ve škole a my máme povinnost seznámit s nimi rodiče 
prokazatelným způsobem. Na pedagogické radě jsme rozhodli, že je všem rodičům dáme jako přílohu Školního 
časopisu. Protože to jsou dokumenty ve svém úhrnu celkem obsáhlé, museli jsme přistoupit k jejich 
„zmenšování“, aby rodiče nedostali fascikl papírů. Omlouváme se proto těm, kterým již tolik neslouží zrak. 
Součástí Školního řádu je i – postaru řečeno – klasifikační řád, který bude vyvěšen před ředitelnou školy 
a v konci září také na našich webových stránkách, neboť se nejedná o žádný „tajný dokument“. Je ale poměrně 
rozsáhlý, a proto ho nebudeme pro všechny kopírovat. Žádáme rodiče, aby do žákovské knížky svým podpisem 
potvrdili, že všechny řády četli. Děkujeme.  



Co nás čeká  
Škola má poměrně jednoznačně určený svůj program, který je úzce spjatý se životem obce – a to je dobře.  
Plavání: 13. září pojedou děti 3. a 4. ročníku, ale i starší děti MŠ poprvé na plavecký výcvik do Jilemnice. 
Absolvují celkem 10 lekcí. Další lekce se uskuteční 20. 9., 27. 9., 4. 10., 11. 10., 18., 10., 1. 11., 8. 11., 15. 11. a 
poslední 22. 11. 2012. Letos se nám podařilo docílit, že pojedeme do bazénu vždy až na 10. hodinu. Plavání tedy 
nenaruší celý den, první 2 hodiny se děti budou normálně učit. Omluvy, že nevěděly, co si mají na výuku vzít, 
nebudeme zohledňovat. Do 27. září od nich vybíráme příspěvek na autobus (350 Kč). Jezdíme opět se ZŠ a MŠ 
Chuchelna. Obec platí provoz bazénu a školství výuku plavání.  
2. prosince (první adventní neděle): Rozsvícení vánočního stromu (letos s koledami Evropy a vánoční hrou, 
překvapení není vyloučeno). Program i začátek pořadu upřesníme později.  

Kulturní akce, výlet 
Kulturní akce v KC Golf  (vždy od 10,30 hod., první tři hodiny se děti učí, odjezd vždy objednaným autobusem 
v 10.10 hod. společně s MŠ – dojezd až před vchod do KC Golf): 9. listopadu (pá) – Křemílek a Vochomůrka 
(čtyři Pohádky z mechu a kapradí, divadlo ANFAS Praha, 40 Kč); 4. prosince (út) – Štědrej večer nastal aneb 
Anděl Páně zlámal sáně (představení divadla Drak Hradec Králové, 40 Kč); 31. ledna (čt) – Pohádka 
o Héraklovi (divadlo Tramtárie Olomouc, 30 Kč). Nevylučujeme zařazení dalších programů – hudebních, 
dramatických i naučných, některé pořady bychom rádi realizovali přímo na naší škole. Na kulturu (autobusová 
přeprava, vstupné a podzimní výlet vybírá škola 300 Kč (termín do 17. září), školka 200 Kč, neboť nejede na 
podzimní výlet. V plánu máme navštívit také operu Vodník (K. J. Erben, hudba J. Vávra, klavírní úprava, 
aranžmá a dokomponování 2. hlasu pro sboristy Jakub Přibyl, spolupracovník divadla SEMAFOR), kterou 
nacvičuje JIZERKA , pokud se uskuteční pořad pro děti semilských a okolních škol (buď v listopadu, anebo 
lednu či únoru. V něm bychom rádi dali také prostor krásnému, citlivému a vysoce oceňovanému tanečnímu 
vystoupení našich tělesně postižených kamarádů (choreografie Mgr. I. Kulichová). Pozorně budeme sledovat 
také nabídku kina Jitřenka a nepochybně navštívíme zeměpisný pořad v KC Golf, který se dětem loni velice líbil. 
V minulých dvou letech hrály naše děti divadelní představení pro ZŠ I. Olbrachta Semily, Krakonošovu 
ZŠ Loukov a Domov Tereza. Třebaže je škola letos oslabena, pokusíme se v dobré tradici pokračovat, ale 
pravděpodobně se spíše soustředíme na jarní termíny. Velkým tématem pro nás zůstává Terezín.  
Jednodenní podzimní výlet do Prachovských skal proběhne pravděpodobně v termínu od 24. do 26. září 
(dle počasí), proto nevylučujeme ani termín v předchozím týdnu. Do Semil pojedeme autobusem a odtud vlakem 
do zastávky Jinolice.  

Soutěže, výuka 
Také letos počítáme s účastí na Mladé scéně (březen 2013 – Soutěž dětských recitátorů a Turnovský štěk – 
divadelní přehlídka), připravovat budeme žáky 5. ročníků na Pythagoriádu i jejich celoplošné republikové 
testování (AJ, ČJ, M), na celostátní soutěž ve šplhu a lehkoatletický trojboj. V minulých dvou letech hrály 
naše děti divadelní představení pro pro ZŠ I. Olbrachta Semily, Krakonošovu ZŠ Loukov a Domov Tereza. 
Nadále bychom rádi zachovali taneční kroužek v MŠ i ZŠ, protože jeho výsledky byly „hmatatelné“ a těší 
návštěvníky našich pořadů nejen na Rozsvícení vánočního stromu, ale i na besídkách MŠ vystoupení na 
Čarodějnicích v areálu SDH Benešov.  

Prázdninové práce  
Pan Hadač natíral 1. a 2. prázdninový týden okna ve školní družině a obou kabinetech, po dlouhé době pak byly 
vymalovány chodby (od půdy až po konec schodiště mezi šatnami žáků ZŠ a MŠ), opravil emailové sokly, 
v kuchyni vymaloval spižírnu a natřel dveře oddělující školní kuchyň od jídelny. 10. srpna byl proveden druhý 
nátěr vchodových dveří do školy. Proběhla rovněž oprava odpadu ve školní kuchyni (p. Matura). Na počátku 
prázdnin skupina pracovníků obce sestavila nové skříňky do předsíně mezi hernou a ložnicí v MŠ a pí vych. 
J. Zajícová přivezla skříň do školní družiny, 17. července byl položen nový koberec v herně MŠ. O prázdninách 
p. L. Matura vyrobil nové šatnové boxy do vstupní síně MŠ a 17. srpna je sestavil. Ze vstupní síně zmizela 
praktická, ale ne příliš vzhledná skříň, kterou využijeme – jakož i dalších skříněk, k archivním účelům. Děti se 
tedy budou převlékat v jedné šatně a předsíň mezi hernou a ložnicí získá nový rozměr hygienický i estetický. 
20. srpna instalovala firma Nomiland v části herny MŠ nový nábytek, který vytvoří určitou „opozici“ k funkční 
„kancelářské stěně“ na levé stěně herny. Vyřazena byla nepoužívaná akumulační kamna. Vkusně byla natřena 
hračka „kuchyňská linka“ ve školní družině. Z nově vytvořených interiérů máme upřímnou radost. Škola děkuje 
p. L. Maturovi st. a všem zaměstnancům obce, kteří pomáhali na svět těmto potřebným změnám. V příštím 
školním roce bychom rádi dokončili údržbu oken, výmalbu chodeb, chceme přeložit parkety v učebnách 
a provést drobné změny v interiéru ložnice MŠ. Přeji všem – dětem, rodičům a zaměstnancům školy, úspěšný 
a zdravý šk. rok 2012/2013.        Mgr. J. Vávra, řed. školy  


