
Vážení rodiče, 

dovolte mi, abych Vám sdělila podstatné informace k zahájení školního roku 2021/2022. 

 

TŘÍDNÍ UČITELKA 

Moje jméno je Regina Střížová a v letošním školním roce budu třídní učitelkou Vašich dětí. Děti mě už velice 

dobře znají, protože od třetí třídy spolu bojujeme v anglickém jazyce😊 

První školní den mě bude zastupovat pan učitel Mahdal, moje dcera nastupuje do 1. třídy, takže bych ráda 

tento den strávila s ní. 

 

O TŘÍDĚ 

6. třídu bude navštěvovat 18 žáků, 10 dívek a 8 chlapců. Do naší třídy nastoupí dvě nové žákyně, které budou 

dojíždět z Daskabátu. 

Třída je umístěna v pavilonu 2. stupně v 1. patře – 6. B. 

 

SEZNAM ŽÁKŮ 

Absatzová Elen 

Diviš Matěj 

Dolinek Dorota 

Dostál Vojtěch 

Galásková Kristýna 

Jedličková Lucie 

Kříž Vojtěch 

Kvapilová Tereza 

Miklík Jan 

Piterková Nella 

Přibilová Šarlota 

Šubrt Vít 

 

Švarcová Valerie 

Tichavský Matyáš 

Tomková Ludmila 

Zdařil Tadeáš 

Zelinková Anna 

Zloch Jan

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY 

Přehled předmětů a pedagogů, kteří budou ve třídě vyučovat: 

 

Aj, D – Regina Střížová 

Vv, F – Marcela Gronichová 

Hv, Pv – Tomáš Krätschmer 

Čj – Michaela Janotová 

Z – Milan Mahdal 

Př – Vojtěch Sláma 

TV – Petra Esterková, Jan Ryšavý 

IKT – Jan Ryšavý 

M – Denisa Krausová 

Ov – Petra Srstková 

 

TŘÍDNÍ FOND  

Do třídního fondu se vybírá částka 1000 Kč. Prosím Vás o její dodání do 15. 9. 2021.  

Individuálně se můžeme domluvit na posunutí termínu či dvou splátkách. 

Třídní fond je využíván na nákup výtvarných pomůcek a kopírovacího materiálu, na platbu za kulturní akce, 

na příspěvek SRPŠ, na zakoupení pracovních sešitů a platbu Wocabee. 

 

SEŠITY A POMŮCKY 

Na 2. stupni již nezakupují školní pomůcky třídní učitelé. Prosím Vás tedy o nákup následujících sešitů: 

M – 460 

HV – notový sešit 

D – 444  

ČJ – 444, 564, 544  

Z – 440 

Ov – 540 

PŘ – 460 

AJ -  2x 544, slovníček 

F – 560 

PV - 520 



Prosím respektujte velikost (A4 nebo A5) a linkování/nelinkování sešitu. Děkuji. 

Obstarejte si také fólii velikosti A5 a A4 a rýsovací potřeby (kružítko, pravítko s ryskou). 

Další případné speciální požadavky sdělí vyučující dětem v prvních úvodních hodinách. 

 

POMŮCKY DO VV 

Temperové a vodové barvy měkká tužka, pastelky, fixy, voskovky, lepidlo, nůžky, plochý štětec, 3 kulaté 

štětce (10 nebo 8, 6 a 2), kelímek na vodu, řezák, pracovní podložka, pracovní oděv, hadřík. 

 

Výkresy a další pomůcky budou zakoupeny vyučujícími (finanční částka 35,- Kč bude hrazena z třídního 

fondu. 

 

ORGANIZACE 1. ŠKOLNÍHO TÝDNE 

První školní týden bude probíhat takto: 

středa 1. 9. – Přivítání, předání materiálů, testování do 8:05 hod.  

čtvrtek 2. 9. – Třídnické práce a hry do 12:50 hod.  

pátek 3. 9. - Výuka podle rozvrhu. 

 

 

PRÁZDNINY 

Prázdniny jsou ve školním roce 2021/2022 stanoveny takto: 

Podzimní – středa 27. 9. a pátek 29. 10. 2021 (+ čtvrtek 28. 10. 2021 jakožto státní svátek) 

Vánoční – čtvrtek 23. 12. 2021 až neděle 2. ledna 2022 

Pololetní – pátek 4. 2. 2022 

Jarní – pondělí 21. 2. až neděle 27. 2. 2022 

Velikonoční – čtvrtek 14. 4. 2022 (+ pátek 15. 4. a pondělí 18. 4. 2022 jakožto státní svátky) 

 

COVID-19 

Žáci budou testování na přítomnost viru 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021.  

Testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování, platný negativní test z 

odběrového místa nebo potvrzení od lékaře, že neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.  

Ve třídě nebudou děti nosit roušky/respirátory, ve společných prostorách však ano. Vybavte je tedy 

požadovanou ochrannou pomůckou. Děkuji. 

Žáci, kteří odmítnou testování, budou muset mít roušku/respirátor nasazenou po celý den. 

Pozn.: Blíže viz informace ředitele školy zaslané do Edookitu 19. 8. 2021. 

 

RŮZNÉ 

Žáci 2. stupně již nemají možnost navštěvovat školní družinu. 

Dokumenty, které žáci donesou domů k vyplnění, prosím vracejte v co nejkratším možném termínu zpět.  

Prozatím to vypadá, že kroužky se budou realizovat. Jakmile budu mít bližší informace, dám Vám vědět.  

8. -  9. září proběhne adaptační pobyt v Čekyni. Cílem tohoto programu je zjištění fungování budoucího 

třídního kolektivu. Informace Vám zašle pan učitel Mahdal. 

. 

Pravidelně prosím sledujte Edookit, kde naleznete všechny podstatné informace. 

 

 

Pokud máte další dotazy, určitě mě kontaktujte na školní email: strizova@skolavelkyujezd.cz nebo pište na 

edookit😊 

 

Těším se na Vaše děti i na naši vzájemnou spolupráci.  

 

S pozdravem 

Regina Střížová 

mailto:strizova@skolavelkyujezd.cz

