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Aktuální situace - 2. pololetí školního roku 2020/ 2021 

Ţáci 1., 2., 3., 4. a 5. třídy dochází jiţ denně do školy. Ţáci 6. a 7. třídy se vyučují rotačně, tj. 

týden se učí ve škole, týden pokračuje vyučování on-line. Děti prvního stupně se testují jednou 

týdně, děti druhého stupně se testují dvakrát týdně. 

Děti ze školky se jiţ testovat nemusí, docházka je jiţ otevřena pro všechny děti bez ohledu na věk. 

 

Nové prostory-rekonstrukce a pronájem 
Nové prostory školy budou od září v bývalém hostinci, který se nachází nedaleko školy. Pronájem 

a úpravy prostoru budou zahájeny v červnu 2021. Vzniknou zde tři třídy a šatna. Přední část 

interiéru bude slouţit jako zázemí Spolku, který zde plánuje rozmanité aktivity. 

 

Jak lze školu podpořit   

Škola potřebuje finanční zdroje, aby realizovala úpravy interiéru hostince. Bude se jednat o stavbu 

příček, renovaci podlah, výměnu osvětlení, malování, renovaci sociálního zázemí, řešení topení, 

atd. Přibliţný rozpočet rekonstrukce činí 300.000 Kč. Škola bude mít k dispozici také venkovní 

část (terasy) a předzahrádku. 

Další finance bude škola potřebovat na úhradu pronájmu hostince. Pronájem bude činit 11.000 Kč/ 

měsíčně.  

 

Škola iniciuje draţby, do kterých se zapojují rodiče a zaměstnanci školy. Výtěţek ze tří online 

draţeb činí  35.991 Kč.  

Sedm rodičů pravidelně přispívá finanční částkou na podporu školy. 

 

Děkujeme za Vaši podporu. Moc si toho vážíme. 

 

V květnu nás čeká čtvrtá prázdninová online dražba. 

 

 

Spolek 

V prosinci 2020 byl registrován Spolek rodičů a přátel školy. Hlavní náplní Spolku je podpora 

školy v jejich aktivitách. Přihláška pro zájemce je k vyplnění níţe. 
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Přihláška do Spolku rodičů a přátel ZŠ, MŠ a LMŠ OKNA 

IČO: 09746412 

  

 

Jméno:      Příjmení: 

Datum narození:     Adresa: 

Kontaktní telefon:     Kontaktní e-mail: 

 

Tímto jako zájemce o členství ve smyslu stanov Spolku rodičů a přátel ZŠ, MŠ a LMŠ OKNA (dále 

jen "spolek"), svobodně a dobrovolně ţádám o přijetí do spolku a prohlašuji, ţe jsem se seznámil(a) s plat-

nými stanovami Spolku. 
Svým podpisem dávám dle § 9, písm. a) z. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovný sou-

hlas spolku ke zpracování údajů uvedených v této listině výhradně pro účely spolku nebo v případech stano-

vených zákonem. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. 

 

 

V......................... dne........................... 

_____________________________________   

podpis ţadatele 

 

Vyplněnou přihlášku můţete odevzdat v kanceláři školy u paní Horčíkové. Přihlášku si lze rovněţ 

stáhnout v elektronické podobě ze stránek školy a zaslat vyplněnou a podepsanou na spolek@skolaokna.cz 
 

 

 

 

Čtvrtletí ve škole  

Ve čtvrtletí probíhalo opakování učiva ve všech třídách. Výsledky jsou uvedeny v ţákovských kníţkách či 

na edupage. Děti také dostaly čtvrtletní celkové hodnocení – slovní, klasifikaci. 

 

Zápis do 1. třídy 

Do první třídy školního roku 2021/ 2022 bylo zapsáno 18 dětí na běţnou výuku a 12 dětí na individuální 

výuku (domškoláci). Třídní učitelkou prvňáčků bude nová posila pedagogického sboru, kvalifikovaná 

učitelka Jana Hanusová. Domškoláky bude mít na starosti Blanka Marčalová, která v současnosti na naší 

škole vyučuje němčinu.  

V červnu proběhne schůzka pro rodiče a děti budoucí první třídy na školní zahradě. 

 

Příměstské tábory (více na webu a fb) 

cena : 800 Kč, kapacita tábora : 20 dětí, hlaste se na : horcikova.ivana@skolaokna.cz 

5. - 9. červenec, téma : Ţivot v mikrosvětě a chemická kouzla 

12. - 16. červenec, téma : Cyklistika 

19. - 23. červenec, téma : Turistický tábor "Šlápota" 

 9. - 13. srpen, téma : Pravěká tlupa 

16. - 20. srpen, téma : "Proč bychom se báli na ty naše skály“ 

23. - 27. srpen, téma : Hvězdná brána - mise : záchrana Země 
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