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Vážení a milí čtenáři, 

dostává se Vám do rukou 1. číslo nového školní časopisu Zajdův list. Bude vycházet 

pětkrát ročně a na jeho tvorbě se budou podílet pedagogové i žáci školy. Časopis bu-

de vydáván pouze elektronicky, ke stažení bude na webových stránkách školy. 

Toto číslo přináší informace k průběhu školního roku. Doufejme, že letošní rok pro-

běhne bez omezení. Přesto prosím sledujte aktualizaci termínů. 

Rodičovské schůzky 

 

 

 

 

 

Nové webové stránky a informační systém Edookit 

Během měsíce října spustíme nové webové stránky školy. 

V prvním pololetí školního roku spustíme nový informační školní systém Edookit. 
Přihlašovací údaje a veškeré informace vám budou zaslány před spuštěním systému. 

1. schůzka           8. 11. 2021 individuální 

2. schůzka           10. 1. 2022 pedagog – rodič - žák 

3. schůzka           11. 4. 2022 pedagog – rodič - žák 

4. schůzka           6. 6. 2022 individuální 

Zápis žáků do 1. ročníku pro šk. rok 
2022/23 

 úterý 5. 4. 2022 



 

Co je nového … 

V průběhu letních prázdnin proběhla úprava rozvojů elektroinstalace v budově škol-

ní jídelny a družiny. Byly provedeny kompletní stavební úpravy šatny před jídelnou. 

Bylo zřízeno nové osvětlení a podlaha. V části budovy bylo vyřešeno osvětlení. V 

průběhu realizace došlo ke zpoždění dokončení z důvodu nedostatku stavebního ma-

teriálu. Vše bude dokončeno v průběhu září. 

Do prvního ročníku jsme zakoupili novou multidotykovou obrazovku Prowise 65“, 

která je již čtvrtou v objektu. V každé třídě bude možné připojit přenosná zařízení 

pro výuku a rozvoj digitálních kompetencí. Z projektu jsme získali 10 nových note-

booků pro výuku ICT ve třídách. 

Škola byla napojena do kanalizační soustavy v obci a byla provedena oprava odpa-

dů, demolice a zavezení septiku na zahradě školy. 

Školní družina zvýšila svoji kapacitu ze 30 na 42 žáků. Od září 2021 tak máme dvě 

oddělení školní družiny. V letošním roce mají místo garantované všichni žáci 1. - 3. 

ročníku. V případě nevyužití je možné postoupit volná místa i žákům vyšších roční-

ků. 

Chystáme se na úpravu zahrady vedle školní jídelny, která by se měla stát pracovně 

odpočinkovou. Pracovní část budou zaplňovat žákovské záhonky a odpočinková 

část by měla být v zadní části. Do budoucna plánujeme stavbu zahradního altánku a 

u budovy školy venkovní zastřešenou učebnu. 

 

Cílený sponzoring 

Obracíme se na vás s prosbou o cílený sponzoring. Rádi bychom pro žáky získali 

další potřeby, které by vylepšily školní prostředí. Pokud byste byli ochotni přispět na 

uvedené věci celou částkou, bude to skvělé, pokud alespoň částečně, bude to skvělé 

také :-). Pokud budete mít vlastní námět, budeme rádi. Sponzorské smlouvy jsou ke 

stažení na stránkách školy. Předem vám velice děkujeme.  

Nyní sháníme donátory na následující: 

Mini ping-pongové stoly 

Knihy a encyklopedie do školní knihovny 

Sedací relaxační vaky pro žáky 

Stavebnice do každé třídy 



 

 

Přihlašování do kroužků probíhá online přes adresu: 

https://ddm-chrudim.cz/krouzky 

 

Kroužky naší školy jsou označeny Zaječice (např. Abeceda sportu Zaječice). 

Veškeré dotazy ke kroužkům a platbám směřujte přímo na DDM Chrudim. 

Kroužky začínají od října! 

 

Nabídka: 

Středa  13.00 – 14.00 Keramika (1. – 5.), platba 1 200,- Kč/ rok 

Středa  14.15 – 15.15 Abeceda sportu (1. – 5.), platba 800,- Kč/ rok 

Čtvrtek 13.00 – 14.00 Tvořivé dílny (1. – 5.), platba 1 000,- Kč/ rok 

Čtvrtek 14.15 – 15.15 Florbal (1. – 5.), platba 700,- Kč/ rok 

 

Další projekty a odpolední aktivity 

Pondělí 13.00 – 14.30       Šachy (ve spolupráci s TJ Sokol Zaječice) 

          informace na přihlášce  

          účast zdarma/ celý rok 

          zahájení 6. září 2021 

 

Pondělí 14.30 – 16.00       Školní klub deskových her pro žáky 3. – 5. ročníku 

přihlášky do Klubu řediteli školy 

16 podzimních a zimních setkání  

účast zdarma (po přihlášení docházka povinná) 

zahájení 13. září 2021 

Nabídka kroužků DDM Chrudim v roce 2021/2022 
 

Registrace do kroužků probíhá přes webové stránky DDM Chrudim. Po objednání 

vám přijde potvrzující email. Z něho vytiskněte přihlášku a souhlas se zpracová-

ním osobních údajů. Ten podepište a zašlete do školy. U některých kroužků je ka-

pacitní limit. Rozhodovat bude termín přihlášky. 

Klub deskových her vede Mgr. Radek Machatý a Mgr. Lenka Hemerková. Klub je 

zdarma. Žák, který má zájem chodit, se přihlásí u ředitele školy. Není žádná papírová 

přihláška. Klub začíná 13. 9. 2021. 

Kroužek šachu vede p. Hájek. Kroužek je zdarma. Přihlášku lze vyzvednout u ředitele 

školy. Kroužek začíná 6. 9. 2021. 



 

 

Plán akcí pro školní rok 2021/2022 

V letošním školním roce jsme pro žáky školy naplánovali zajímavé aktivity. Jejich 

uskutečnění bude ovlivňovat aktuální situace. Přesné termíny budou zveřejněny na 

stránkách školy. 

Plavecký kurz pro žáky 2.—5. ročníku v termínu od 19.11. - 11.2.2022 

Zajdův vánoční zvoneček - pěvecká soutěž 

Báseň pro Zajdu - recitační soutěž 

Škola v přírodě - v termínu květen nebo červen 2022 pro žáky 1. - 5. ročníku 

Matematická soutěž Pangea - pro žáky 4. - 5. ročníku 

Logická olympiáda a matematický Klokan - pro žáky 2. - 5. ročníku 

Velikonoční výstava 

Školní betlém - 1. ročník spojený s vánočními dílnami (příp. jarmarkem) 

Zajdova předškola - pro budoucí prvňáčky - březen a duben 2022 

Školní sportovní olympiáda - v červnu 2022 

Dny s Andersenem - v březnu, literární projekt pro 1. - 5. ročník 

Projektové dny - pro 1. - 5. ročník (tematicky zaměřené dny) 

Buřtování - 1. ročník zahradní slavnosti (červen 2022) 

Školní piknik - v červnu 2022 

… a další akce (Slavnost Slabikáře, Svátek maminek, Pasování na čtenáře, přespává-

ní ve škole…) 

 

 

Ahoj, 

jsem nový maskot školy a 
říkají mi Zajda. Od teď 
vás budu provázet při 
školních akcích po celý 
rok. 

 



 

 

Sběr druhotných surovin 

V letošním roce jsme všechny třídy vybavili koši na tříděný odpad. Za sběr v loňském 

roce jsme pro školu získali kolem 10 000,- Kč, které zůstávají ve školní klubu. Z těchto 

peněz se žákům hradí ceny na odměny, kulturní akce a další. Budeme rádi, pokud v le-

tošním roce překonáme loňská čísla a získáme pro školu více peněz. Předem děkujeme 

za domácí podporu. 

Žák, který přinese některou z uvedených položek, oznámí množství (hmotnost) p. uč. 

Sotonové, která vede dlouhodobou soutěž a evidenci. Nejlepší sběrači budou odměněni. 

Při sběru prosím dodržujte níže uvedené pokyny, které nám pomohou udržet nejvyšší 

cenu ve výkupu a odstraní problémy se skladováním ve škole. Předem moc děkujeme. 

Co sbíráme: 

Použitý kuchyňský olej - vysoká výkupní cena! U zadního vchodu do školy je černá 

označená nádoba, do které prosím vhazujte použitý olej nejlépe v PET lahvích.  

Hliník - vysoká výkupní cena! Plechovky od nápojů prosím co nejvíce sešlápněte a do 

školy zasílejte v plných pytlích. Z děrovaných pytlů občas vytéká zbylý obsah. Sbíráme 

i jiný hliník, než plechovky od nápojů. 

Tříděný papír - novinový a časopisový papír zvlášť (lépe placený), karton zvlášť. Pa-

pír (např. katalogy) je nutné vybalit z igelitů (obalů), nedávat do sběru papír mastný či 

zašpiněný. V takovém případě nám sběrna výrazně sráží výkupní cenu. 

Citrusovou kůru - kůra musí být velice dobře vysušena (měla by křupat po zlomení). 

Vlhkou či plesnivou kůru nám výkupna nebere nebo výrazně srazí výkupní cenu. 

 

Volby do školské rady 

V červnu proběhnou volby do školské rady, které končí tříleté období. 

 

Všem přejeme příjemný, klidný a hlavně zdravý školní 
rok 2021/2022. 

      Za kolektiv zaměstnanců školy 

      Mgr. Radek Machatý 


