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INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ ZŠ LIBĚŠICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

1. 9. 2020 zahájení školního roku 2020/2021 

29. - 30. 10. 2020 podzimní prázdniny 

23. 12. 2020 - 3. 1. 2020 vánoční prázdniny vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021 

28. 1. 2021 ukončení 1. pololetí školního roku 2020/2021 
 

29. 1. 2021 jednodenní pololetní prázdniny 
 

22. 2. - 28. 2. 2021 jarní prázdniny 
 

1. 4. 2021 velikonoční prázdniny 
 

30. 6. 2021 ukončení školního roku 2020/2021 
 

1. 7. - 31. 8. 2021 hlavní prázdniny 
 

1. 9. 2021 zahájení školního roku 2020/2021 
 

 

Vyučování začíná v 7.45 hod., čtvrtá vyučovací hodina končí v 11.40 hodin, pátá v 12.35 hodin. 4.  

a 5. ročník má ve čtvrtek odpolední vyučování, které začíná ve 13.25 hod. a končí v 14.10 hodin. Žáci 

musí být v budově školy v 7.30 hodin, aby se včas připravili na vyučování. 

Školní družina je v provozu ráno od 6.45 do 7.30, odpoledne od 11.45 do 15,30 hodin. Poplatek za 

školní družinu je 100,- Kč měsíčně. 

Obědy, svačiny a školní družina se platí ke konci předcházejícího měsíce. Žák, který nemá k 1. dni 

měsíce zaplaceno stravné, neobdrží stravu. V den, kdy jdete k lékaři, nahlaste stravu do 7.45 hodin. 

Ceny stravného a aktuální jídelníček jsou na internetových stránkách školy. Škola je zapojena do 

projektu „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“, žáci 2x do měsíce dostávají ovoce a mléko. 

Placení na účet – školní družinu i stravné lze platit pouze na účet školy, školáci mají své variabilní 

symboly, které Vám budou předány – během celé docházky do ZŠ zůstává stejný variabilní symbol. 

Č. ú. školy: 107-8954170277/0100. 

Při nepřítomnosti žáka ve škole jsou rodiče povinni žáka telefonicky nebo osobně omluvit do 48 

hodin. Pokud se tak nestane, musí škola hodiny považovat za neomluvené a informovat Orgán 

sociálně – právní ochrany dětí. 

Od žáků 1. až 5. ročníku vybíráme peníze na nákup sešitů, čtvrtek, barevných papírů, lepidel, 

temperových barev, voskovek a jiných potřeb pro výtvarnou výchovu a pracovní činnosti, které se 

vyplatí nakupovat pro všechny děti najednou. 1. ročník 300,- Kč, ostatní ročníky 500,- Kč. Účtenky za 

nákupy jsou ukládány. Rodiče mají kdykoli možnost do těchto účtů nahlédnout. Pro tento školní rok 

uhradíme žákům pracovní sešit na AJ ze sponzorských darů a ze zbylé částky na pomůcky. 
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Pomůcky, které musí mít děti každý den připraveny v aktovce, by měli rodiče každý den (1. a 2. 

ročník) nebo namátkově kontrolovat. Děti velmi často zapomínají pomůcky a při vyučování jsou 

v nevýhodě. Ořezáváním tužek a pastelek zdržují sebe i celou třídu. 

2. - 5. ročník - pero s modrým inkoustem (TORNADO, STABILO), ne propisku (děti na ni tlačí a 

brzy je bolí ruka) a ne gumovací pero, ořezané tužky č. 1, 2 a 3. Číslo 2 alespoň 2x. 

1. ročník - tři  tužky č. 1 a dvě č. 2, v průběhu roku také TORNADO. 

Vybavení penálu: pastelky, ořezávátko, gumu + pevné desky na sešity. 

Pomůcky na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti – nakoupeno hromadně z peněz vybraných od 

žáků na pomůcky, dále dle pokynů třídních učitelek. 

Pomůcky na tělesnou výchovu – botasky nebo tenisky (vhodnou obuv do tělocvičny), kraťasy a 

tričko, na ven tenisky a tepláková souprava, vše bude trvale uloženo v boxíku po celý rok ve škole. 

Dále ručník, přezůvky se světlou podrážkou, ne pantofle. 

Pitný režim dětí je třeba zajistit v průběhu celého dne. Nedostatek tekutin má vliv nejen na zdraví, ale 

také na únavu dětí při výuce. Již ráno by měly děti doma vypít skleničku vody, dále při svačině  

a obědě. Na odpoledne dávejte dětem pití v ½ litrové umělohmotné lahvi. 

Dopravní hřiště  - i v tomto školním roce pojedeme několikrát na dopravní hřiště v Žatci, kde se žáci 

naučí jezdit podle dopravních značek a dodržovat předpisy. Podzimní termíny budou včas 

upřesněny, týká se žáků 3. – 5. ročníku a rovněž dle epidemiologické situace v našem kraji. 

Plavání - v tomto školním roce absolvují žáci výuku plavání. Výuka proběhne od října do prosince 

2020 v Postoloprtech. Ve školním roce 2020/2021 se povinně zúčastní plavání všichni žáci ZŠ 

Liběšice, 1. – 5. ročník. Škola má požádáno o dotaci z MŠMT na dopravu žáků na plavání  

a formální stránka projektu byla schválena, doprava by tedy měla být zdarma, ještě bude 

upřesněno. 

Tělocvična Žatec – od ledna 2021 bude výuka tělesné výchovy probíhat v tělocvičně TJ v Žatci do 

března 2021, platí pro všechny ročníky ZŠ. Ve vybraných dnech v tomto období bude také probíhat 

výuka bruslení na kluzišti v Žatci. Vše bude vždy upřesněno předem. 

Na každé pololetí přinesou žáci do školy 4 role toaletního papíru, 2 balení papírových ručníků 

do umyvárny WC. 

Pro kontakt s vyučujícím a s ředitelkou školy můžete kromě osobního setkání využít také e-mailovou 

poštu na adrese zsms.libesice@seznam.cz. Internetová adresa http://zsmslibesice.cogito.cz/.  

I. Třída – 1. a 2. ročník – Mgr. Lenka Nuhlíčková – ystastna@seznam.cz – 605 970 501 

II. Třída – 3. ročník – Mgr. Michaela Gondeková – zsms.libesice@seznam.cz – 606 081 285 

III. Třída – 4. a 5. ročník – Mgr. Ing. Hana Adamcová - hanickadamcova@seznam.cz – 607 652 053 

Anglický jazyk – Mgr. Petra Sekretová, DiS. – petra.sekretova@centrum.cz – 723 860 525 
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V případě, že nám chcete a můžete pomoci finančním darem na vybavení nebo materiálem, který 

můžeme využít v hodinách VV a PČ, kontaktujte paní ředitelku Mgr. Gondekovou. 

Pro školní rok 2020/2021 jsme nuceni vzhledem ke zdražování cen potravin zvýšit ceny stravného. 

Od 1. 9. 2020 platí částky, viz příloha Ceny stravného pro školní rok 2020/2021. 

V prvním týdnu v září 2020 proběhne společná informační schůzka rodičů dětí MŠ a žáků ZŠ, ještě 

bude upřesněno (předpokládaný termín: 3. 9. 2020 od 16.00 hodin na školním dvoře – posezení a malé 

občerstvení zajištěno). 

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 – COVID – 

19: 

 Pohyb zákonných zástupců po škole bude omezen na minimum. Vstup do budovy bude 

zakázán, pouze ve výjimečných případech, bude povolen. Vstup do budovy povolen pouze 

s rouškou.  

 Všichni jsme povinni řídit se pokyny KHS - http://www.khsusti.cz/  

a https://koronavirus.mzcr.cz 

 Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid – 19. 

Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny 

zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, 

od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 

zákona o ochraně veřejného zdraví).  

 V případě nachlazení (stejné příznaky s covid – 19) zvažte, zda je účast ve výuce Vašeho 

dítěte nutná. Výuka proběhne distanční formou (individuální domluva mezi učitelkou  

a zákonným zástupcem). 

 Každý žák bude vybaven 2 ks vlastními rouškami s igelitovým pytlíkem na použité roušky. 

 

 

 

 

 

                        Kolektiv ZŠ a MŠ Liběšice 
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Informace pro rodiče žáků ZŠ Liběšice - organizace 1. týdne školy 

1. 9. zahájení školního roku 2020/2021 v 7.45 hod. 

2. 9. výuka do 11.40 hodin - poučení dětí o bezpečnosti ve škole i obci, organizační záležitosti 

jednotlivých tříd (aktovka, žáci si přinesou pomůcky). 

3. 9. výuka do 11.40 hodin – třídnické hodiny 

4. 9. turistický den po okolí Liběšicka do 11.40 hodin 

Od 7. 9. výuka dle rozvrhu. 

Odstřihněte:    

Náš syn/dcera……………………………………………….. pojede po skončení vyučování   

2. 9. 2020  v…..…….hodin    zůstane v ŠD     ano/ne   (zakroužkujte) 

3. 9. 2020  v…..…….hodin   zůstane v ŠD     ano/ne    (zakroužkujte) 

4. 9.  2020  v…..…….hodin.   zůstane v ŠD     ano/ne    (zakroužkujte) 

Datum: …………….…………………. Podpis rodičů:……………………………………… 

Stvrzujeme svým podpisem, že jsme se seznámili s informacemi pro rodiče žáků ZŠ a MŠ 

Liběšice ve školním roce 2020/2021 rozumíme jim a bereme je na vědomí.   

Aktuální telefonní číslo a e-mail zákonných zástupců: 

Příjmení a jméno žáka: …………………………………………………………………… 

Tel.:………………………………………………E-mail:…………………………………… 

Tel.:………………………………………………E-mail:…………………………………… 

Vyberte prosím z možností v případě distanční výuky: 

 Nemáme možnost využít PC/notebook/tablet  

 Nemáme možnost využít internetového připojení 

 Máme možnost využít PC/notebook/tablet 

 Máme možnost internetového připojení  

Datum:      Podpis rodičů:   
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C e n y   s t r a v n é h o  pro školní rok 2020/2021 

MŠ - DĚTI  do 6-ti let 

přesnídávka                                                         9,- 

pouze oběd                                                         15,- 

přesnídávka  + oběd (9,- + 15,-)                          24,- 

přesnídávka  + oběd + svačina  (9,- + 15,- + 9,-)     33,- 

MŠ - DĚTI S ODKLADEM do 7-mi let 

přesnídávka                                                        12,- 

pouze oběd                                                          21,- 

přesnídávka + oběd   (12,- + 21,-)                          33,- 

přesnídávka + oběd + svačina (12,- + 21,- + 10,-)    43,- 

Ceny obědů pro ZŠ 

Žáci ZŠ  7 – 10 let                 21,- 

Žáci ZŠ  11 – 14 let               24,- 

svačina             12,- 

Cena oběda pro cizí strávníky:           60,- Kč 

Cena oběda pro zaměstnance, bývalé zaměstnance v důchodu a studenty na praxi: 25,- Kč 

Trvalé příkazy: 

MŠ do 6 let                   726,-    Zaměstnanci               525,- 

MŠ odklad                    946,-    Cizí                             1320,-       

ZŠ 7-10 let                   726,- 

ZŠ 11-14 let                 792,- 
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