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Vážení  rodiče, milí žáci a kolegové,   

 

 chtěl bych Vás pozdravit v těchto nelehkých časech a pokusit se o stručnou bilanci našich zdarů a 

nezdarů.  Přes poměrně krátkou dobu se díky až neuvěřitelnému   nasazení  mých kolegů, pedagogů, 

zaměstnanců školy mnohé změnilo a pevně věřím, že k lepšímu.                          

Za to jim patří nejen ode mě obrovský dík.  

První zásadní změnou je školní stravování: 

 Od příštího týdne je možné odhlašovat stravu prostřednictvím systému strava.cz ještě 

předchozí den do 9.00 h, jak je obvyklé v jiných školních jídelnách.  

 Strava č. 2 se bude rušit jen výjimečně (snížili jsme minimální limit pro realizaci oběda z 30 

porcí na 8). Pokud by situace  ohledně rušení stravy nastala, budou všichni strávnici včas 

upozorněni systémem, aby mohli případně alternativní oběd zrušit.  

 Od prosince vaříme v pondělí a  pátek  2 jídla. 

 Od října  připravujeme moučníky v našich pecích. Již se nestane, že by děti měly dopékané 

výrobky. 

 V nejbližší době začne pracovat stravovací komise, která bude dohlížet na kvalitu a 

vyváženost stravy. 

Mezi další významné změny patří: 

 V prosinci spustíme zbrusu nové webové stránky  

 Přechod na systém Teams v rámci distanční výuky, který  patří mezi nejrozšířenější platformu 

mezi školami v ČR. Naši žáci tak budou mít konkurenční výhodu nejen v pokračování studia 

na středních školách. 

 Díky obrovskému a obětavému nasazení pedagogů realizujeme intenzivní doučování široké 

škály předmětů. 

 V rámci školního klubu přecházíme na jinou vzdělávací náplň. Škola zakoupila pestrý výběr 

deskových  her včetně stolního fotbalu. Naším cílem je rozvoj inteligence a kreativního 

myšlení našich žáků.  

 Účastníme  se soutěží a olympiád. První vlaštovkou byl postup Lukáše Pražáka (9.B)  do 

krajského kola Logické olympiády. V zimních měsících pak proběhne školní kolo Ekonomické 

olympiády a soutěže Finanční gramotnosti, olympiády v anglickém jazyce a matematice. 
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 Škola zároveň ve spolupráci s městem Zliv usilovně pracuje na projektové dokumentaci pro 

zlepšení materiálního a technického zabezpečení  výuky a vybavení učeben.  

 Navázali jsme úzkou spolupráci s Evropským jazykovým centrem (European langure 

Examination Centre), které naše žáky připravuje na složení  prestižních jazykových zkoušek 

z anglického jazyka pořádaných University of Cambridge. 

 Zahájili jsme výuku hudebních a výtvarných oborů ZUŠ, výhledově plánujeme rozšíření 

akreditace o dramatický a baletní obor 

 Naše tradiční zájmové kroužky (Loutkové divadlo, Zábavná matematika, Angličtina pro            

I. stupeň, Jetelíček…)  pokračují i nadále. 

 I přes složitou situaci jsme zahájili spolupráci s obecně prospěšnou organizací „Věda nás 

baví“, která pro naši školu zajišťuje oblíbený polytechnický kroužek. 

 Připravujeme se na prosincové „Vánoční dílničky“.  

 Projektujeme „zážitkový chodníček“ na dvorku školy 

 Pracujeme na rozšíření kapacity školní družiny 

 Zahájili jsme ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou Praha zimní semestr Virtuální 

Univerzitu třetího věku 

 

Co se nám naopak nepovedlo: 

Bohužel jsme byli nuceni z epidemiologických  důvodů  přesunout  1. ročník hudebního festivalu sv. 

Cecílie na jarní měsíce. Celý realizační tým včetně dětí pevně věří, že se vše v příštím roce povede a 

budeme mít příležitost se představit jako kreativní, otevřená a veselá škola.  

Plánované testování inteligence s Mensou ČR jsme taktéž nuceni přesunout na bezpečné měsíce. 

Naším cílem je v budoucnu otevřít MENSA KLUB.  

Vybrané naplánované exkurze jsme museli zrušit nebo přesunout.  

 

Závěrem bych chtěl všem poděkovat za přístup, ochotu a pochopení.  

Zároveň Vás chci jako ředitel školy ubezpečit, že mojí absolutní prioritou je spokojenost Vašich 

dětí, Vás a mých kolegů! 

 

Jménem vedení školy přeji všem pevné zdraví, spokojenost  a  klidný   adventní čas 

 

Ing. Milan Macas,DBA 

ředitel ZŠ a ZUŠ, Zliv 
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