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OPATŘENÍ K PROVOZU ŠKOLY OD 30. 11. – ZE ŽIVOTA ŠKOLY A 

ŠKOLKY – KRABICE OD BOT 

 

Předání „Košíků plných energie v MNO“ 

Košík plný energie 

HANKA STŘELÁKOVÁ 

V mateřské škole Ostrčilova jsme pro děti připravili 

projektový „Týden zdraví“, kdy se děti ve všech 

našich třídách věnovaly tématu podpory zdraví a 

imunity a nechyběla ani myšlenka na pomoc 

druhým.  Vznikl tak nápad, uspořádat veřejnou 

dobrovolnou sbírku s názvem „Košík plný vitamínů 

a energie". S velkou podporou rodičů našich dětí 

jsme symbolicky poděkovali zdravotníkům a 

sestřičkám z Covid oddělení Městské nemocnice 

Ostrava a zpříjemnili jim náročné pracovní dny.  

Děkujeme rodičům, kteří nám tento nápad pomohli 

zrealizovat! Podařilo se nám tak během dvou dnů 

nasbírat deset krabic plných ovoce, oříšků, džusů, 

čajů, zdravých svačinek, ale také kávy, čokolády a 

dalších pochutin pro dobrou náladu. Při předání 

pracovníkům následné intenzivní péče nechyběly 

na obou stranách pozitivní emoce. Jsme rádi, že 

jsme s dětmi udělali radost někde, kde si to určitě 

zaslouží! 

 

 

Výzdoba ve škole už odpovídá předvánočnímu 
období 

 

Práce dětí MŠ a sbírka pro lékaře a zdravotní sestry, která vznikla díky neuvěřitelné podpoře 

rodičů 

Opatření k provozu ZŠ a MŠ od 30. 11. 

2020 

LENKA LEDNICKÁ 

Tak se konečně začínají uvolňovat opatření 

a my se velmi těšíme na návrat našich žáků. 

Opatření k provozu školy jste obdrželi 

souběžně s tímto zpravodajem. 

Jsem velmi ráda, že jsme schopni zajistit 

plný provoz ranní družiny, protože jsme si 

vědomi, že všichni nemají možnost dovést 

děti až na 7:40 hodin. Chtěla bych vás tímto 

požádat, zda máte možnost poslat žáka 1. -

4. třídy až na 7:40.Velmi oceníme vaši 

vstřícnost. 

Prozatím nemáme žádné informace, které 

by nám řekly, jak se bude postupovat 

v případě onemocnění žáka na Covid 19 ve 

třídě. Už v září a říjnu se opatření KHS 

Ostrava měnila z týdne na týden. V těchto 

případech vás budeme informovat dle 

pokynů KHS. 

Rotační výuku na druhém stupni jsme do 

Vánoc nastavili tak, aby měly 6., 7. a 8. 

ročníky stejný počet výukových 

prezenčních dnů – všichni osm. Tomu se 

rovná i stejný počet dnů distanční výuky. 

K známkování přistupujeme nejen dle 

pokynů MŠMT, ale především s ohledem na 

individuální možnosti žáků. Učitelé se 

budou snažit po návratu žáky nezahltit testy. 

 
 

Prosíme o vybavení žáků pohodlnými 

rouškami, náhradní by měli mít ve svých 

aktovkách.  

Dle vyjádření ministerstva zdravotnictví 

nejsou povoleny žádné výjimky, které by 

umožnily, například astmatikům, pobyt ve 

třídě bez roušky. Nicméně se těmito podněty 

na MZV zabývají. 

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLKY JSOU PLNÉ FOTEK A INFORMACÍ Z AKCÍ, KTERÉ SE STÁLE POŘÁDAJÍ. 
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PŘEDVÁNOČNÍ CHARITA 

Krabice od bot 

 

 
PROVOZ DRUŽINY – NENÍ OMEZEN 

SYSTÉM BELLHOP 
Funguje bez problémů, děkujeme za pozitivní reakce 

 

DISTANČNÍ VÝUKA 

Pokračuje na druhém stupni – v rámci rotace prezenční a 

distanční výuky. Děkujeme za pozitivní ohlasy v rámci 

třídních schůzek. Učitelé budou zařazovat výuku v IT 

učebně pravidelně v každé třídě mnohem častěji.  

Google classroom hodláme i nadále využívat, a to nejen 

pro odevzdávání domácích úkolů. 

 

NOVÉ SPOTŘEBIČE VE ŠKOLNÍ KUCHYNI 

 
Ve školní kuchyni mají k dispozici novou multifunkční 

pánev, díky které je vaření rychlejší a ekonomičtější. Navíc 

nabízí i možnost vaření přes noc. Těšíme se na další 

novinky v našem jídelníčku. 

Adventní čas 

Milí rodiče a přátelé naší školy a školky,  

 

vedení školy vám přeje příjemné prožití adventního 

času ve zdraví a v duševní pohodě. 
 

 

 

 

 

 
 

 

TÁŇA BAHNEROVÁ 

Adventní čas je spojen s charitou, jež  

se stala tradicí na naší škole. Vnímáme 

jako svou povinnost učit děti/žáky 

starat se o druhé. 

Sbírkou Krabice od bot opět 

pomáháme lidem v našem blízkém 

okolí. Byli jsme překvapeni, kolik tříd 

MŠ i ZŠ se přihlásilo, a to i díky vaší 

podpoře. 

Mohli jsme tak zaregistrovat 74 

Krabic od bot (viz fotografie).  

I z tohoto snímku je patrné, že 

obdarujeme děti různého věku a také 

maminky a tatínky. Do této akce se 

zapojila celá školní komunita, včetně 

našich učitelů, správních zaměstnanců 

a vedení školy. 

Krabice budeme v týdnu od  

30. 11. 2020 shromažďovat pod naším 

vánočním stromem u recepce školy.  

4. 12. 2020 převezeme všechny 

vánoční dárky od Ježíška (krabice) na 

sběrná místa a přineseme tak vánoční 

kouzlo do mnoha rodin. 

 

 

 

 

 

 

            Jedna z krabic od bot připravená k zabalení pro maminku. 


