
 

             Základní škola a mateřská škola 

                                   Okna 
email : myskova.iveta@skolaokna.cz                                    fb : ZS a MS OKNA 

              http://skola.obecookna.cz 

              tel.: 739739820                                          

 

   Informace pro rodiče dětí ze základní školy, mateřské školky, lesní školky 

                                              Leden  2021 

                                                                                   

Ohlédnutí za 1. pololetím školního roku 2020/ 2021 

První pololetí školního roku se nese ve znamení online výuky. Vzpomínáme na zdařilé aktivity, 

které proběhly v září – pouť na Říp, expedici do Krušných hor, Lesní festiválek. Aktuálně čekáme 

na vývoj výuky po 22. lednu. Běžná docházka je umožněna žákům 1. a 2. třídy. Ostatní třídy se 

vzdělávají distančně, s tím, že probíhají také osobní konzultace žáků a učitelů. Asistenti pedagoga 

se individuálně věnují dětem s handicapem. V případě, že by mohly děti nastoupit do školy, dostali 

jsme povolení od Ministerstva školství, že se nemusí vzdělávat 6. a 7. třída rotačně (za podmínky 

zajištění detašovaného pracoviště). 

 

Rekonstrukce půdních prostor 

Kolaudace půdních prostor proběhla 7. ledna 2021. Škola má k dispozici novou učebnu, sklad, 

kabinety, sociální zázemí.  

Reportáž si můžete pustit zde : http://www.rtmplus.cz/.../zpravy-z-libereckeho-kraje-7-1... 

 

Co a jak dál 

Protože i po rekonstrukci půdních prostor se škole místa nedostává, tak si škola bude pronajímat 

bývalý hostinec (nedaleko školy). Pronájem je přislíben na pět let. Pronájem bude zahájen 

v červnu 2021 z důvodu úpravy interiéru na třídy. 

 

Spolek 

V prosinci 2020 byl registrován Spolek rodičů a přátel školy. Před vánocemi se konala úvodní 

schůzka, kde byli zúčastnění seznámeni s vizí spolku, jehož hlavní náplní bude podpora školy 

v jejich aktivitách. 

 

Jak lze školu podpořit 

Prostory hostince budou muset projít úpravami. Škola bude hledat finanční zdroje, aby tyto 

úpravy mohla realizovat. 

Pronájem hostince bude činit 10.000 Kč/ měsíčně. Škola bude hledat finanční zdroje na pokrytí 

pronájmu. 

Aktivity, kterými můžete tyto snahy podpořit : 

- nabídka služeb v rámci chystané druhé online dražby (nabídka toho, co umím a chci  

zapojit do dražby = daruji škole, např. kurz jízdy na koni, kurz keramiky, atd.) 

- pravidelné či nárazové sponzorské dary (někteří rodiče začínají měsíčně přispívat na 

účely úprav a pronájmu hostince) 

V případě zájmu se, prosím, obracejte na ředitelku školy. 

Výtěžek za první online dražbu „věcí z půdy“ činí 10.850,- Kč. Děkujeme za Vaši podporu. 
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Školská rada 

Proběhly volby do školské rady. Členové : Libor Henc, Karel Holan (zřizovatel), Milan Bárta, 

Michaela Králová (pedagogové), Vladana Smrkovská, Vendula Kučerová (rodiče) 

 

Vzdělávací aktivity při online výuce 

Při online výuce vznikají zajímavé výukové materiály – přírodovědná videa pana učitele Milana 

Bárty, hudební videa paní učitelky Dity Klimešové, únikové hry paní učitelky Dominiky 

Radechovské, čtenářské dílny online paní učitelky Pavlíny Lomičové… 

Pokud se chcete dozvědět více o historii školy, sledujte videa NAŠE ŠKOLA 2000 – 2020 (4 díly). 

Sledovat můžete na youtube kanálu školy. Odkazy jsou také na facebooku školy. 

 

Vysvědčení 

Pololetní vysvědčení bude pouze slovní. Děti, které budou přítomné ve škole, ho budou dostávat 

28. ledna 2021. Děti, které se budou učit online, vysvědčení dostanou po návratu na běžnou 

docházku. 

 

Individuální výuka „domškoláci“ 

V druhé polovině ledna probíhá povinné přezkušování žáků na individuálním vzdělávání. Děti 

z prvního stupně bude ze všech předmětů přezkušovat třídní učitel. Přezkušování dětí druhého 

stupně se budou účastnit učitelé hlavních předmětů. 

 

Pololetní a jarní prázdniny 

Pololetní prázdniny jsou stanoveny na pátek 29.ledna 2021.  

Jarní prázdniny jsou stanoveny na týden 1. – 7. února 2021. 

O prázdninách nebude probíhat distanční výuka. 

 

Provoz mateřské školky a lesní mateřské školky 

Obě školky jsou celé 1. pololetí v provozu. Ve dnech od 11. ledna do 18. ledna je mateřská školka, 

z důvodu karantény, uzavřena. 

 

 

Ukončení sběru papíru 

S ohledem na aktuální situaci, jsme nuceni ukončit sběr starého papíru. Za starý papír v současné 

době odběratel neplatí, naopak by chtěl, aby škola za odvoz papíru zaplatila. 

Vzhledem k tomu, že nemáme dostatečné skladovací prostory k tomu, abychom papír ukládali a ne-

chali ho odvézt, až budou lepší ceny na trhu, musíme ukončit průběžný odběr starého papíru od ob-

čanů obce a žáků naší školy a školky. 

Pokud se situace změní, papírový odpad bychom od vás rádi odebrali a to tak, že by byl vyhlášen 

den, kdy můžete ke škole a školce papír donést. 

Co si lze ve škole vyzvednout ? 

Nástěnné kalendáře na rok 2021, noviny o pouti na Říp, fotografii z konce školního roku. 

 

 



 
 



 

 



 


