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Milé děti, vážení rodiče a čtenáři časopisu,
vítáme vás v novém školním roce
2020/2021. Velké přivítání patří prvňáčkům, kteří
nastoupili do Základní školy logopedické v Hradci
Králové nebo Rychnově nad Kněžnou. A právě
jeden z článků je věnován představení rychnovské
pobočky naší školy, která se v tomto roce otevírá
poprvé.
Procházíme obdobím, které přináší řadu
změn i do školství. Nejenže mají žáci elektronické
žákovské knížky, ale jsou spolu s rodinou vedeni
k ovládání elektronických online učeben a Google
mailů. Toto číslo časopisu podrobně rozebírá a
nabízí návody pro práci s těmito platformami.
Dočtete se i způsoby pro komunikaci s pedagogy a
přehled nastavených hygienických pravidel COVID
ve škole.
Vaše ZŠ logopedická
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RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Od 1. září 2020 otevřela naše škola pobočku na dalším místě
v Královéhradeckém kraji, a to v Rychnově nad Kněžnou. Do třídy 1. D
nastoupilo 10 prvňáčků – 3 dívky a 7 chlapců. Třídní učitelkou je Mgr. Blanka
Roháčková a druhým speciálním pedagogem Bc. Natálie Bělohlávková.
Rychnovská škola má i své páté oddělení školní družiny. Svoje vzdělávání pojala třída jako plavbu lodí po
moři, a tak se plaví vstříc novým úkolům a výzvám. Držíme jim pěsti a přejeme mnoho štěstí!
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Mapy.cz. 2020. Mapy.cz. [online]. [cit. 27. 9. 2020]. Dostupné z: https://mapy.cz/zakladni?x=16.3865000&y=49.9781000&z=11

COVID-19: HYGIENA VE ŠKOLE
2

Ochrana zdraví je v současné chvíli na prvním místě!
Je nutné dodržovat a respektovat tato opatření:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimalizace velkého počtu osob před školou.
Povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budovy.
Každý žák má u sebe nejméně dvě roušky a sáček na uložení.
Dodržování stanovených hygienických opatření ve škole – dezinfekce rukou, měření teploty.
Do školy nevstupuje žádná osoba s pocitem nachlazení, infekce dýchacích cest, ztráty chutě k jídlu,
teploty, kašle, rýmy.
Rodiče, kteří doprovázejí děti ke škole, nevstupují do budovy školy.
V každé třídě se často větrá.
Na toaletách a ve třídách je k dispozici dezinfekce, mýdlo a jednorázové papírové ručníky.
Na školních chodbách jsou označené odpadkové koše „Infekční materiál“ na použité roušky
a jednorázové rukavice.

KOMUNIKACE S PEDAGOGY
Ke komunikaci s pedagogy školy je vhodné používat školní emailové adresy jednotlivých pedagogů nebo
telefonické spojení. Děkujeme za spolupráci a vstřícnost!
ivana.privratska@zs-logopedicka.cz
(+420) 606 776 422

Vedoucí metodického sdružení pro 1. stupeň
Mgr. Petra Dvořáčková

petra.dvorackova@zs-logopedicka.cz

Vedoucí metodického sdružení pro 2. stupeň
Mgr. Simon Schwab

simon.schwab@zs-logopedicka.cz

Rychnov nad Kněžnou
Mgr. Blanka Roháčková

blanka.rohackova@zs-logopedicka.cz

Rychnov nad Kněžnou
Bc. Natálie Bělohlávková

natalie.belohlavkova@zs-logopedicka.cz

Rychnov nad Kněžnou
Simona Chaloupková

simona.chaloupkova@zs-logopedicka.cz
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Vedoucí ZŠ logopedické
Mgr. Ivana Přívratská

Mall.cz. 2020. Ochranná 3 vrstva rouška s certifikátem. [online]. [cit. 27. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.mall.cz/pracovnipomucky/ochranna-3-vrstva-rouska-s-certifikatem-100020598356

Třídní učitelé
1. C
2. C
3. C
3. D
4. C
4. D
5. C
5. D
6. C
6. D
7. C
7. D
8. C
8. D
9. C
9. D

Mgr. Bronislava Geržová
Mgr. Nikola Kábrtová
Mgr. Michaela Kolářová
Mgr. Eva Šlechtová
Mgr. Jana Šámalová
PaedDr. Romana Volterová
Mgr. Petra Dvořáčková
Mgr. Dagmar Černilovská
Mgr. Simona Schmiedová
Mgr. Simon Schwab
Mgr. Tereza Malcová
Mgr. Zora Jelínková
Mgr. Kateřina Boučková
Mgr. Kateřina Kozáčková
Mgr. Šárka Dostálová
Mgr. Michal Faist

bronislava.gerzova@zs-logopedicka.cz
nikola.kabrtova@zs-logopedicka.cz
michaela.kolarova@zs-logopedicka.cz
eva.slechtova@zs-logopedicka.cz
jana.samalova@zs-logopedicka.cz
romana.volterova@zs-logopedicka.cz
petra.dvorackova@zs-logopedicka.cz
dagmar.cernilovska@zs-logopedicka.cz
simona.schmiedova@zs-logopedicka.cz
simon.schwab@zs-logopedicka.cz
tereza.malcova@zs-logopedicka.cz
zora.jelinkova@zs-logopedicka.cz
katerina.bouckova@zs-logopedicka.cz
katerina.kozackova@zs-logopedicka.cz
sarka.dostalova@zs-logopedicka.cz
michal.faist@zs-logopedicka.cz

Netřídní učitelé
Iva Bednaříková, DiS.
Mgr. Tomáš Dostálek
Mgr. Martin Lazorišák
Mgr. Aneta Patková
Bc Hana Prokopová
Mgr. Vojtěch Skořepa
Mgr. Jana Trusinová
Mgr. Hana Volková
Mgr. Lydie Zabavská

iva.bednarikova@zs-logopedicka.cz
tomas.dostalek@zs-logopedicka.cz
martin.lazorisak@zs-logopedicka.cz
aneta.patkova@zs-logopedicka.cz
hana.prokopova@zs-logopedicka.cz
vojtech.skorepa@zs-logopedicka.cz
jana.trusinova@zs-logopedicka.cz
hana.volkova@zs-logopedicka.cz
lydie.zabavska@zs-logopedicka.cz

Logopedky
Mgr. Tereza Libřická
Mgr. Martina Žáčková

tereza.libricka@zs-logopedicka.cz
martina.zackova@zs-logopedicka.cz

Vychovatelé školní družiny
radka.cernohousova@zs-logopedicka.cz
katerina.kaupova@zs-logopedicka.cz
kristyna.vejvodova@zs-logopedicka.cz
lukas.munzar@zs-logopedicka.cz
simona.chaloupkova@zs-logopedicka.cz
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Radka Černohousová
Mgr. Kateřina Kaupová
Bc. Kristýna Vejvodová
Lukáš Munzar
Simona Chaloupková

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY

NA STRÁNKÁCH NAŠÍ ŠKOLY NAJDETE:
Úvodní stránka: aktuální informace týkající se celé školy, informace o chystaných akcích, proběhlých akcích,
seznam pomůcek a další.
O škole: zde si ověříte termíny rodičovských schůzek, termíny prázdnin a dnů otevřených dveří, dále zjistíte
informace o školní jídelně, včetně čísla účtu a způsobů odhlašování a přihlašování obědů. V dokumentech
školy najdete formuláře žádosti o uvolnění z TV, přihlášku do školní družiny apod.
Žáci: zde najdete prezentace jednotlivých tříd, prezentaci školní družiny, rozvrhy hodin jednotlivých tříd,
zvonění, aktuality týkající se třídy, fotografie z třídních akcí.
Učitelé: přehledný seznam pedagogů a vychovatelů školní družiny, několik slov o nich a hlavně kontakty na
ně.
Rodiče: zde je přístup k elektronické žákovské knížce, dále jsou zde termíny rodičovských schůzek
a požadavky na pomůcky pro jednotlivé třídy.
Po vyučování: po rozkliknutí této záložky naleznete veškeré důležité informace týkající se fungování školní
družiny.
Kontakty: uvedení souhrnných kontaktních údajů (mailových, telefonických, korespondenčních).
Rychnov nad Kněžnou: uvedení odkazu na webovou prezentaci 1. třídy v Rychnově nad Kněžnou.

5

OBRÁZKY NA TÉMA „NADĚJE“
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Autory obrázků jsou žáci V. Hloupý a J. Korda (třída 7. C).

RADA RODIČŮ „PATRON“
Spolupráce školy s rodiči je velmi důležitá. Pro její zdokonalení byla v listopadu 2017 založena Rada
rodičů při naší škole, která nese název Patron. Spolek rodičů a přátel školy ZŠ logopedická, z. s. je zapsán ve
spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové.
Jedná se o spolek zákonných zástupců žáků a zástupců ZŠ logopedické. Vznikl za účelem spolupráce
mezi vedením školy a rodiči. Hlavním cílem je zvýšení kvality výchovy a vzdělávání, podpora volnočasových
aktivit, kulturních, společenských a sportovních akcí. Rodiče mohou, v rámci sdružení, prosazovat zájmy
žáků, rodičů žáků a další veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání, podílet se na koordinaci výchovného
působení rodiny a školy, a tak pomáhat škole při plnění jejího poslání. Patron má také možnost se vyjadřovat
ke koncepci vzdělávací práce školy, k podmínkám zabezpečení školy v oblasti materiální, personální,
k hygienickým a stravovacím podmínkám žáků. Výběr ročního příspěvku na žáka je ve výši 300 Kč
(sourozenci ve škole po 150 Kč).
Stanovy spolku a zápisy ze zasedání jsou k nahlédnutí na webu školy v záložce Rodiče – Rada rodičů.

Finanční prostředky získává spolek z příspěvků členů (tedy rodičů).
V tomto školním roce 2020/2021 byl na první schůzi rady rodičů dne 22. 9. 2020 odsouhlasen příspěvek
ve stejné výši jako v předchozím roce, a to ve výši 300 Kč / dítě. V případě, že má rodič ve škole více dětí,
platí příspěvek pouze jedenkrát.
Příspěvek prosím uhraďte na účet spolku: 2101675479 / 2010 nebo třídnímu učiteli,
a to do 16. 10. 2020. V případě úhrady na účet spolku uveďte prosím do poznámky jméno a příjemní
dítěte a třídu.
Informace o použití finančních prostředků spolku a plánované výdaje jsou uváděny v zápisech
z jednotlivých jednání spolku, které jsou dostupné na webových stránkách školy.
Eva Adamcová, předsedkyně Spolku rodičů, a ostatní členové
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DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Vzhledem k epidemiologické situaci v zemi (Covid-19) a ke zkušenostem z dálkové výuky z jara 2020
se i naše škola nadále zkvalitňuje v přípravě na další možné uzavření škol a přechod na distanční vzdělávání.
Pedagogové mají vytvořený tzv. distanční balíček ZŠ logopedické. Distanční vzdělávání by probíhalo formou
online vyučovacích hodin stěžejních předmětů přes platformu Google Classroom (Google učebna) a Google
Meet. Je možné používat jako aplikaci v chytrém mobile nebo tabletu.
Žáci se po přihlášení do svých Gmailů zaregistrovali do vytvořených online učeben jednotlivých
předmětů a ve dnech 23. a 24. září 2020 proběhly zkušební online hodiny. Zákonní zástupci žáků byli
seznámeni s fungováním Google Classroom na zářijové třídní schůzce a na webu školy mají k dispozici
vytvořené foto návody na obsluhu učebny. Děti jsou vedené k práci s učebnou i v současné prezenční výuce
ve škole. Pedagogové sem vkládají zadání domácích úkolů, třídní učitelé pořádají krátká video setkání se
svými třídami a nepřítomné děti ve škole zde mají ve vybraných předmětech přehled probraného učiva,
včetně zápisů a studijních materiálů. Témata distančního vzdělávání a práce s online učebnami jsou
pravidelně zařazovány do třídnických hodin nebo výuky informatiky.
3

Učitelé často řešili během zkušebních online hodin technické problémy s připojením žáků do
online učeben z domácích počítačů, notebooků, tabletů nebo mobilů. Rodiče by měli mít přehled o
funkčnosti nezbytného technického vybavení, které je potřebné pro realizaci online vyučování.
Základem je internetové připojení domácnosti, webkamera a mikrofon. Novelizací školského zákona
se distanční vzdělávání stalo pro žáky povinným!
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ConnectYard. 2020. ConnectYard Communicate Better. [online]. [cit. 27. 9. 2020]. Dostupné z: https://www1.connectyard.com/

NÁVOD: JAK ZALOŽIT GMAIL?
1. Do internetového vyhledávače napište adresu GOOGLE.COM
Klikněte na modré tlačítko PŘIHLÁSIT SE v pravém horním rohu

2. Klikněte na tlačítko VYTVOŘIT ÚČET a zvolte možnost „Pro mě“
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3. Vyplňte jméno, příjmení, uživatelské jméno (= mailová adresa) a heslo
(uživatelské jméno nesmí obsahovat háčky ani čárky, namísto mezery lze použít tečku)
Poté klikněte na tlačítko DALŠÍ

4. Vyplňte datum narození a pohlaví
Klikněte na tlačítko DALŠÍ
5. Zaškrtněte dva souhlasy úplně dole (Ochrana soukromí a smluvní podmínky) Klikněte na tlačítko
VYTVOŘIT ÚČET
Klikněte na tlačítko POTVRDIT
6. Vstup do Gmailu: na stránce GOOGLE.COM klikněte na tlačítko GMAIL v pravém horním rohu

11

NÁVOD
JAK SE PŘIHLÁSIT DO GOOGLE UČEBNY?
1. Po přihlášení do Google mailu se zobrazí úvodní stránka (vybrané části mailu jsou záměrně skryty).
Kliknout na kolonku Aplikace Google – zvýrazněno červeně.

2. Z nabídky zvolit ikonu Classroom, popřípadě Učebna. Kliknout na ikonu.

12

3. V pravém horním rohu kliknout na ikonu „+“ a vybrat možnost Zapsat se do kurzu.

4. Do tabulky napsat kód pro daný předmět (kurz) a kliknout na tlačítko „Zapsat se“.
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NÁVOD
JAK SE PŘIHLÁSIT NA ONLINE HODINY?
1. Přihlásit se na Gmail nebo otevřít aplikaci Učebna (Classroom).
2. Otevřít Google Classroom (učebna) v Gmailu.
3. Otevřít příslušný vyučovací předmět, do kterého již je žák přihlášen.
4. V horní liště klikněte na „Práce v kurzu“.
5. V materiálech v horní části naleznete záložku k online hodině.
Klikněte na tento materiál.

6. Klikněte na odkaz „Videokonference kurzu“.
7. Klikněte na „Připojit se“.

8. Vyučující potvrdí vaši účast v online hodině a povolí na začátku online hodiny vstup do výuky.

14

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
Od letošního školního roku mají žáci 2. stupně pouze elektronickou verzi žákovské knížky (na 1. stupni
paralelně s papírovou podobou). V elektronické knížce mohou rodiče sledovat klasifikaci, zadané domácí
úkoly, zprávy od třídních učitelů nebo absenci dítěte. Žákovskou knížku lze spustit pomocí internetového
připojení nebo aplikací Bakaláři v mobilním telefonu. Přihlašovací údaje obdrželi žáci ve škole do zápisníků.
K omlouvání absence používejte prosím u žáků 2. stupně zadní strany zápisníků, kde jsou předtištěné
kolonky.
Internetové připojení: https://bakalari.neslhk.com/next/login.aspx
Lze spustit i z webu školy www.zs-logopedicka.cz (nahoře v liště: RODIČE – ELEKTRONICKÁ ŽK – odkaz
ZDE)
Mobilní aplikace: aplikace Bakaláři OnLine (přihlášení je stejné jako v internetové podobě).

Pokud máte ve škole sourozence, je možné jejich ŽK propojit a sledovat vše jedním přihlášením (po
přihlášení klikněte vlevo na NÁSTROJE – PROPOJENÍ ÚČTŮ – zadejte druhé přihlašovací údaje – poté lze
přepínat knížky pomocí modré ikonky vpravo nahoře).
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Bakaláři. 2020. Bakaláři přihlášení. [online]. [cit. 27. 9. 2020]. Dostupné z: https://bakalari.neslhk.com/login
Google
Play.
2020.
Bakaláři
OnLine.
[online].
[cit.
27.
9.
2020].
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.bakalari.mobile&hl=cs
5

Dostupné
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
V HRADCI KRÁLOVÉ
V letošním školním roce má naše družina opět pět oddělení. Novinkou ale je, že páté oddělení
tvoří noví kamarádi v Rychnově nad Kněžnou. Těšíme se, až budeme mít možnost se s nimi osobně
setkat a pohrát si. Do školní družiny k dnešnímu dni nastoupilo 58 žáků.
Druhou novinkou u nás je zbrusu nový školní vzdělávací plán pro zájmové vzdělávání ve školní
družině, který jsme vytvořili my vychovatelé podle svých nejlepších představ a plánů a pojmenovali ho:
„Být na světě je zábava“.

Letošní rok nám přináší další nové zkušenosti. Učíme se poctivě dodržovat všechna nařízená
hygienická a bezpečnostní opatření. Pomáháme si navzájem a snažíme se hledat pozitiva. Rodiče jsou
obeznámeni, že v provozu školní družiny nelze v plné míře zajistit nemíchání žáků z různých tříd. Proto jsme
zavedli ochranný systém, aby se v jednotlivých odděleních a v ranní družině setkávaly stále tytéž děti.
Pondělní odpoledne věnujeme akcím a vracíme se zpátky ke škole až v 16.00 hodin. Zatím volíme
pohyb a hry v přírodě a neplánujeme zábavy ve městě. Stále více si ceníme skvělé polohy naší školy přímo
v náruči přírody. Těšíme se na všechno, co máme ve školní družině rádi, na setkávání s kamarády a
kamarádkami, na společnou zábavu a práci a také na spolupráci s pedagogy a rodiči.

16

Za vychovatele školní družiny Radka Černohousová

PROCVIČUJEME DOMA
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NASTOUPILOVÁ, Dita. 2017. Dyslexie: aktivity pro děti se specifickou poruchou učení. 1. vydání. Praha: Fragment. 29 s. ISBN
978-80-253-3076-0.

ZDRAVÁ ŠKOLA
V době příznivého počasí rádi
trávíme hodiny tělocviku, přírodovědy
i dalších předmětů venku na „Zelené
čtyřce“, v naší přírodní učebně.
I v letošním roce nás čeká řada
zajímavých akcí a projektů: změříme
naši fyzickou kondici, povíme si o
významu čerstvého ovoce a zeleniny
během Vitamínového dne a naučíme
se připravovat zdravé svačinky.
Každý týden se těšíme na ovoce
a mléčné výrobky, které dostáváme
v rámci projektu Ovoce a mléko do škol. Být zdravý a v kondici je to nejlepší, co člověk má a nikdo mu to
nemůže vzít.

PaedDr. Romana Volterová

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Environmentální výchova je neoddělitelnou součástí vzdělávání na naší škole. Není ji věnován
samostatný předmět, protože protkává různé vzdělávací oblasti, projektová vyučování, akce i školní projekty.
My všichni společně s žáky hledáme udržitelný způsob obývání světa a k tomu potřebujeme vědomosti,
dovednosti, osobní zkušenosti, komunikaci a spolupráci, ale i city a vůli.
V letošním školním roce připravujeme novinky nahrazující aktivity, které jsme nuceni omezovat.
V říjnu oslavíme Mezinárodní den zvířat netradičně zábavným závodem na školní zahradě. Čekají nás terénní
výukové programy na Plachtě. Těšíme se také na další hodiny plné pokusů. Více péče věnujeme už nyní naší
zahrádce a pokojovým rostlinám. Velkým úspěchem a radostí je naše čerstvá sklizeň na školní zahradě:
29 dýní různých barev a tvarů!
Jak řekl francouzský filozof Descartes – „Jedině příroda dělá velké věci zadarmo“ - a my ji můžeme
obdivovat a učit se. Máme na to před sebou celý školní rok.
Radka Černohousová
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU
V pátém oddělení naší školní družiny v Rychnově nad Kněžnou je o zábavu a nové vědomosti
postaráno.
S dětmi jsme měli možnost navštívit místní zvonici s třetím největším zvonem v České republice
Kryštofem.
Slunečné dny jsme využili k procházkám v přírodě, kde jsme se učili rozeznávat stromy a kde jsme
nasbírali plno žaludů a kaštanů, ze kterých jsme tvořili krásné výrobky.
Už se moc těšíme na kostýmový den, práci s dýněmi, stavění domečků z přírodnin pro skřítka
Podzimníčka a na spoustu dalších podzimních radovánek.
Simona Chaloupková
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