Organizace školního roku 2021/2022
v základních, středních a speciálních školách

PRO ŽÁKY A RODIČE
Škola bude o hlavních prázdninách uzamčena.
Přístup do školy bude v naléhavých případech po předchozí telefonické
domluvě:  608 922 567.
Potvrzování dokumentů, studia, … bude zahájeno v kanceláři školy
v 1. patře hlavní budovy od pátku 27. srpna 2021 vždy od 8:00 do 12:00
hodin.
Opravné zkoušky se v tomto školním roce budou konat v pátek 27. 8. 2021
od 8:00 hodin.
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Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek
1. září 2022.

zaměstnanci školy

Vydala ZŠ V. Kl. Klicpery Nový Bydžov v červnu 2021
www.klicperka.cz
skola@klicperka.cz,
tel.: 495 490 345 nebo 608 922 567
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6. ročníky

Žákům přejeme pěkné prázdniny,
rodičům příjemně prožitou dovolenou
a těšíme se na další spolupráci.
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Zajistí vyučující – příspěvek rodičů.
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Zajistí vyučující – příspěvek rodičů.

420

2.

Zajistí vyučující – příspěvek rodičů.
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Zajistí vyučující – příspěvek rodičů.

Období školního vyučování začne na všech základních, středních
a speciálních školách ve středu 1. září 2021.
 Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října
2021.
 Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021
a skončí v neděli 2. ledna 2022.
Vyučování v novém roce začne v pondělí 3. ledna 2022.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
Vysvědčení s hodnocením za 1. pololetí bude předáno v pondělí
31. ledna 2022.
 Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
 Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 7. února do
13. února 2022.
 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
ve čtvrtek 30. června 2022.
 Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy
31. srpna 2022.
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 Potřeby na výtvarnou výchovu si žáci 6. ročníku zakoupí
až v září, kdy jim bude upřesněno, co budou
potřebovat.
 Adaptační pobyt pro žáky 6. tříd je připraven
v termínu od 8. do 10. září 2021 v Jinolicích.

1 Janouška
Zpráva ředitele školy RNDr. Miroslava

Zpráva o činnosti Klubu přátel Klicperky (KPK)
Příspěvky pro žáky, jejichž rodiče jsou členy KPK:

Tento školní rok začínal ve znamení návratu po jarní vlně
koronavirového onemocnění. Měsíc září jsme měli určený na
opakování a případné doplnění učiva z předchozího období, které
bylo poznamenáno uzavřením škol. Ve chvíli, kdy už byly postupně
všechny ztráty smazány, učivo doplněno, žáci si zvykli na nové
spolužáky a osvěžili si pravidla pobytu ve škole, přišlo opětovné
zavření škol. Situace se postupně horšila už v září. Nejprve jsme
nosili roušky na chodbách, pak i ve třídách, později došlo k zákazu
zpěvu a tělesné výchovy. Od 14. října se školy zavřely úplně.
Vzhledem ke zkušenostem z minulého uzavření škol jsme již
v průběhu září s žáky nacvičovali on-line výuku, snažili jsme se
zásobit technikou učitele. Podařilo se zajistit i techniku pro žáky, kteří ji potřebovali.
Pro komunikaci s rodiči jsme stanovili jako prioritní kanál poskytování informací systém
Bakaláři, pro on-line výuku a kontakt se žáky byla zvolena platforma Teams. Byl vytvořen
rozvrh on-line hodin a určena i pravidla pro zadávání samostatných studijních úkolů. Takto
jsme společně s Vámi rodiči i žáky pracovali až do konce listopadu. Od 30. listopadu se výuky
mohl účastnit první stupeň a v rotační výuce druhý stupeň.
Po vánočních prázdninách jsme na škole přivítali pouze žáky prvních a druhých tříd,
zbytek se vzdělával distančně. Od března byla opět uzavřena celá škola. Distanční vzdělávání
trvalo až do 12. dubna, kdy jsme na rotační výuce měli pouze žáky 1. stupně. Další změna
nastala v květnu, kdy se rotačně přidal i druhý stupeň. Od 17. května jsme konečně ve škole
všichni, sice s rouškami a testováním, ale spolu.
Distanční výuka probíhala třemi formami. První formou byly on-line hodiny v systému
Teams, druhou zadávání samostatných prací žákům a jejich následné vyhodnocování. Poslední
formou bylo individuální doučování žáků na půdě školy. Týkalo se žáků, kteří měli nějaké
problémy s distanční výukou, ať už problémy vyplývaly z techniky, tak i v případě
neodpovídající ochotě pracovat distančně.
Na rozdíl od loňského roku již byla distanční výuka uzákoněna, a proto i povinná pro všechny
účastníky.
Hodnocení
V tomto školním roce jsme se všichni naučili mnoho nového. Od kvalitnějšího používání
techniky, přes nutnost umět si plánovat čas na vzdělávání, až po zodpovědnost za včasné
vypracovávání samostatných prací.
Přestože byla výuka narušena, nedomnívám se, že vznikly závažné mezery ve vědomostech
a dovednostech žáků. Učitelé dostali za úkol připravit tematické plány na další školní rok tak,
aby se v září vše zopakovalo, či doplnilo základní a podstatné učivo a vědomosti z uplynulého
období. Dále podívat se na školní vzdělávací program a přizpůsobit obsah výuky v dalším roce
tak, aby se vše podstatné k žákům dostalo a o nic nebyli ošizeni.
Ani další uzavření škol tedy neznamenalo ukončení snahy školy o vzdělávání.
Nezbývá mi, než zopakovat poděkování z loňského roku:
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Lyžařské kurzy pro žáky 1. stupně – 150 Kč na žáka – příspěvek na dopravu a ubytování.
Lyžařské kurzy pro žáky 2. stupně – 150 Kč na žáka – příspěvek na dopravu a ubytování.
Příspěvky na adaptační pobyty žáků 1. a 6. tříd – 150 Kč na žáka.
Odměny pro vycházející žáky – 120 Kč na žáka.
Odměny pro mimořádně úspěšné žáky – 500 Kč.
Odměny pro vyznamenané žáky ve 2. pololetí školního roku – poukázka na filmové představení.

Zástupci Klubu přátel Klicperky
1. A

Jan Kadečka

1. B

Irena Špinarová

2. A

Miroslava Čiháková

2. B

Barbora Krulišová

3. A

Ilona Trutnovská

3. B

Kateřina Kinčlová

4. A

Markéta Hermanová

členka výboru

4. B

Lucie Kroisová

5. A

Oldřich Forman

5. B
6. A

Martina Menclová
Vladimír Kuřátník, Lucie Bradnová

6. B

Věra Benešová

6. C

Monika Tomášková

7. A

Dagmar Pecharová

členka výboru

7. B

Veronika Kořínková

předsedkyně výboru

7. C

Nikola Brettová

8. A

Kateřina Horáková

8. B

Olga Čiháková

dozorčí rada

9. A

Štěpánka Mocková

dozorčí rada

9. B

Pavlína Herčíková

místopředsedkyně výboru

Letos se finanční příspěvky nevybíraly. Použity byly
prostředky jen na adaptační pobyt 6. tříd, odměny pro
vycházející žáky a příspěvky žákům za vyznamenání.
Odměna od Klubu přátel Klicperky
POUKÁZKA na filmové představení
jako odměna za vysvědčení s vyznamenáním.
Poukázku je nutné v pokladně vyměnit za vstupenku.
Platnost poukazu: do října 2021, Jiráskovo divadlo
NB.
7

členka výboru

Výsledky sběru jednotlivců – 2. pololetí

Sběr papíru
1. Vojtěch Jelínek

1.A

327 kg

Viktorie Bradnová

6.A

868 kg

2. Kristýna Kykalová

4.A

303 kg

Sára Kmínková

7.B

486 kg

3. Nelly Trutnovská

3.A

253 kg

Veronika Marková

7.A

450 kg

4. Jakub Čapek

2.A

218 kg

Kristýna Zimová

8.A

230 kg

5. Kryštof Dymeš

2.B

211 kg

David Spejchal

6.B

167 kg

 Všem žákům, kteří se snažili zapojit a plnili zadané úkoly, donutili se sednout si
k zadání a pracovat samostatně a něco se naučit, i když právě nehrozilo zkoušení.
 Všem rodinám, pro které byla tato situace asi nejtěžší. Kromě zaměstnání, péče
o domácnost se museli zapojit i do spolupráce se školou a pomáhat se vzděláváním
svých dětí, připravit jim na jejich výuku podmínky a neztratit při tom nervy.
 Všem pedagogickým pracovníkům, kteří se opět stali pracovníky vzdáleného
vzdělávání. Stali se z nich školitelé webinářů, youtubeři a museli se naučit používat
nástroje, o nichž ani nevěděli, že existují. Dopoledne se věnovali on-line výuce,
odpoledne chystání podkladů, večer opravování.
Pro všechny z nás to bylo stresující a obtížnější než dříve.
Věřte, nikdy jsem neviděl takové množství žáků a učitelů, kteří by se těšili do školy
a doufali, že tohle „volno“ už skončí.

Sběr PET lahví
1. Kryštof Dymeš

2.B

1 130 ks

Viktorie Bradnová

6.A

2 037 ks

2. Viktorie Dymešová

4.A

1 048 ks

Natálie Schovánková

7.B

3. Matyáš Štayr

4.A

1 034 ks

Sára Kmínková

7.B

787 ks
600 ks

4. Andrea Hudcová

2.A

800 ks

Adéla Bartoušková

7.B

550 ks

5. Anna Maťátková

3.A

756 ks

Markéta Bártová

9.B

300 ks

Sběr kaštanů
1. Anna Maťátková

3.A

191 kg

Markéta Jiranová

6.B

82 kg

2. Jakub Kruliš

2.B

170 kg

Michaela Hrušková

55 kg

3. Josef Hník

1.A

128 kg

Kristýna Čáslavská

6.B
7.B

4. Jan Fejfar

2.B

94 kg

Eliška Zikmundová

6.B

40 kg

5. Anežka Soukupová

1.B

93 kg

Filip Sajkršmíd

6.A

28 kg

51 kg

Sběr pomerančové kůry
1. Šárka Koníčková

5.A

6,0 kg

Veronika Marková

7.A

19,3 kg

2. Vanessa Vosáhlová

5.B

5,7 kg

Michal Jan Novák

7.A

9,2 kg

3. Anežka Vanturová

3.A

4,8 kg

Markéta Jiranová

6.B

4,0 kg

4. Adéla Kleplová

1.A

4,5 kg

Viktorie Bradnová

6.A

2,8 kg

5. Rozálie Bartoušková

5.B

3,8 kg

Adéla Bartoušková

7.B

2,6 kg

Za to patří ohromný dík ode mne jako ředitele školy

Jak to bude vypadat dále?
Doufám, že od září již škola pojede podle normálního režimu – možná s častějším větráním
a s nezbytnou dezinfekcí na WC a ve třídách, ale konečně se všemi dětmi.
Věřím tomu, že promořenost a proočkování velké části populace pomohou ve zmírnění
případných dalších vln. Věřím, že pokud snad bude výuka narušována i v dalším roce, bude
to jen v lokálních ohniscích a na omezenou dobu.
Z mé více než třicetileté praxe vím, že žádná vzdělávací katastrofa se nekonala a nekoná
a příští rok touto dobou budou žáci umět a znát vše, jako kdyby žádné uzavření škol nebylo.
Možná budou i obohaceni o trochu samostatnosti a schopnosti lépe si plánovat učení
a svůj čas.
RNDr. Miroslav Janoušek, ředitel školy

Školská rada (ŠR) Klicperky
Na on-line třídních schůzkách v dubnu 2021 rodiče navrhli kandidáty z řad
zákonných zástupců do školské rady. Rodiče žáků 1. až 3. tříd odevzdali hlasy do
hlasovacích nádob, ostatní volili formou ankety.
Školská rada je volena na tříleté období a bude pracovat ve složení:
– zástupci zákonných zástupců: Veronika Kořínková, Jiří Dymeš, Markéta
Hermanová;

– zástupci jmenovaní zřizovatelem: Jana Kandoussi, Martin Kloz, Matěj
Novotný;

– zástupci pedagogických pracovníků: Lenka Králíčková, Nikola Klozová,
Štěpánka Mocková.

Zahajovací schůze školské rady se konala v měsíci květnu 2021.
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Třídní učitelé ve školním roce 2021 – 2022

Žáci, kteří byli odměněni za celoroční práci
tričkem se znakem školy a diplomem

1. A

R. Kohoutová

1. B

M. Soukupová

2. A

J. Krejčová

2. B

B. Krulišová

3. A

L. Demlová

3. B

Z. Pípová

4. A

L. Bradnová

4. B

K. Němečková

5. A

P. Strnková

5. B

I. Nováková

6. A

H. Ryglová

6. B

A. Maxová

6. C

M. Šafařík

7. A

H. Jarošová

7. B

L. Vopálková

7. C

J. Kubánková

8. A

I. Doležalová

8. B

J. Dymešová

8. C

K. Khorelová

9. A

P. Schovánková

9. B

M. Nováková

Rozmístění tříd ve školním roce 2021 – 2022

1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
6. C
7. A
7. B
7. C
8. A
8. B
9. A
9. B

Tereza Pešková

za kamarádské a příkladné chování, výborný prospěch
a plnění školních povinností

Varvara Taran

za výborný prospěch a plnění školních povinností

Inéz Hájková

za výborný prospěch, plnění školních povinností a
kamarádské chování

Anežka Hermanová

za výborný prospěch a plnění školních povinností

Anežka Vanturová

za výborný prospěch, plnění školních povinností a
kamarádské chování

Matěj Čihák

za výborný prospěch a plnění školních povinností

Jakub Skalický
Amálie Drobková

za velké zlepšení prospěchu, aktivitu a příkladné
chování
za výborný prospěch a svědomitý přístup k plnění
školních povinností
za kamarádské chování a zodpovědný přístup
ke školním povinnostem

Emma Zmítková

za výborný prospěch a plnění školních povinností

Kristýna Matysová

za vzorné plnění školních povinností a práci pro třídní
kolektiv

Markéta Jiranová

za výborný přístup k plnění školních povinností

Tomáš Schejbal

za zodpovědný přístup k plnění školních povinností

Petra Petráčková

za zodpovědný přístup ke školní práci

Klaudie Vinopalová

za odpovědné učení a chování

Josef Nikola Borovski

za příkladné chování

Kristýna Zimová

za výborný prospěch a vzorné plnění školních
povinností

Adéla Tomášková

za vzorné plnění školních povinností

Matěj Stejskal

za zodpovědný přístup k plnění školních povinností

Hana Houdeková

za práci pro třídní kolektiv

Filip Krois

Žáci, kteří byli odměněni za reprezentaci školy
a umístění v soutěžích na předních místech
Regionální kolo soutěže v chemii

14. místo
18. místo

9. A Adam Žďárský
9. A Maxmilián Rypl

Školní družina 1. tříd
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