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Vážení rodiče a přátele školy, 

do rukou se Vám dostává další vydání zpravodaje Základní školy Javorník, ve 

kterém Vás chceme informovat o činnosti školy. 

Bohužel opět musíme konstatovat, že nepříznivá epidemiologická situace komplikuje život také 

v naší škole. Vzhledem k častým dotazům naleznete v příloze zpravodaje zásadní informace 

k situaci ohledně epidemie a školství – KDO O ČEM ROZHODUJE. Zároveň bychom Vás 

rádi informovali a snad i uklidnili, že pokud by hygiena přistoupila k opatřením týkajících se 

uzavření tříd (karantény), jsme na tuto situaci nachystáni. Informace k takto nastalé situaci 

naleznete v příloze zpravodaje. 

S velkou lítostí jsme vlivem vývoje situace s COVIDEM byli nuceni zrušit náš Vánoční jarmark 

v tradiční podobě. I přes tuto nepříjemnou skutečnost si děti atmosféru blížících Vánoc 

připomínají výrobou vánočních ozdob a předmětů v rámci školních aktivit. Budeme rádi, když 

využijete příležitosti si tyto výrobky zakoupit v rámci jejich prezentace v budově SOUD – 

Turistické centrum. Výtěžek z prodeje bude převeden na účet spolku Rady rodičů, který 

finančně podporuje aktivity žáků školy. Pozvánku na tento prodej naleznete v příloze 

zpravodaje. Společně s prodejem vánočních výrobků probíhá také výstava fotografií z letních 

kempů, které naše škola přes léto realizovala. Přijměte pozvání také na tuto výstavu, která 

připomene naše společná letní dobrodružství. Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu v budově 

soudu. 

Další důležité téma se týká zavedení nového elektronického informačního systému školy, 

BAKALÁŘI. Je nám jasné, že přechod na nový systém bude hlavně z počátku narážet na určité 

problémy. Budeme se snažit Vám učení a zvládnutí tohoto přechodu co nejvíce usnadnit. 

Doufáme, že fáze učení bude brzy za námi a systém nám pak bude přinášet jenom výhody 

a možnosti, které naši vzájemnou komunikaci posunou o velký krok dopředu. 

Další články zpravodaje se týkají již běžných školních záležitostí. Dočtete se například 

o soutěžích, o návštěvě senátora pana Adámka nebo také o sběru papíru, který budeme 

společně realizovat. 

Závěrem bychom Vám chtěli popřát příjemný adventní čas, a hlavně pevné zdraví. 

 

Vedení školy 

http://www.zsjavornik.cz/
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Ze života školy aneb učení trochu jinak 

Nejen sezení v lavicích a „šprtání“ učiva patří k běžnému životu školy. Jednou z důležitých (ne-li 

nejdůležitějších) součástí je také poznávání okolního světa v rámci mimoškolních činností.  

Snažíme se žáky zapojovat do nejrůznějších projektů, sportovních a kulturních akcí, exkurzí, 

dnů otevřených dveří, workshopů a dalších aktivit, které s mimoškolní činností souvisí. 

Ze sportovního výčtu bychom rádi připomněli účast na okresních florbalových turnajích a to ve 

všech kategoriích. Další velká sportovní akce školy byla zaměřena na atletiku, konkrétně 

přespolní běh v krásném prostředí zámeckého parku. Děti z družiny se zúčastnily náborového 

dne stolního tenisu v tělocvičně na Klášteře, kde je s tímto sportem seznamoval profesionální 

trenér, pan Pokorný z Mikulovic.  

Kulturní oblast zahrnují například pravidelné návštěvy knihovny. Paní knihovnice ve spolupráci 

s vyučujícími má vždy nachystán zajímavý program spojen s četbou knih. Také jsme se zúčastnili 

velmi pěkného divadelního představení – „Ledové království“, které u dětí sklidilo velký ohlas. 

Návštěvu budovy soudu jsme spojili s poutavou přednáškou o historii, kterou vedl pan 

Mgr. Milan Rychlý.  

Exkurze určené pro starší ročníky byly spojovány především s poznáváním středních škol. 

Navštívili jsme SŠ Gastronomie A Farmářství v Heřmanicích, Hotelovou školu Vincenze 

Priessnitze a Obchodní akademii Jeseník nebo také Střední průmyslovou školu v Jeseníku. 

Spolupracujeme také s kariérovým poradcem, 

který pravidelně dochází do naší školy na 

konzultace do osmých tříd. Do světa vyrazili 

také naši mladší žáci, konkrétně páťáci. 

Zúčastnili se výletu do Ostravy, kde je čekalo 

poznání v podobě exkurze planetária a návštěva 

expozice malého světa techniky. V planetáriu 

byl program zaměřen na tzv. „Dobrodružnou 

cestu k planetám“. V malém světě techniky děti 

získávaly informace týkající se počátků 

průmyslové revoluce. 

Věříme, že nám situace dovolí pokračovat 

v nastoleném trendu poznávání i nadále. Jak 

jsme psali na začátku článku, škola není jen 

o sezení v lavicích… 

Pedagogové školy 

http://www.zsjavornik.cz/
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Návštěva senátora Mgr. Miroslava Adámka v klubovně ŽP 

 

Dne 11. 11. 2021 navštívil naši základní školu pan senátor Adámek.  
 

Nejprve si pan senátor prohlédl prostory školy. Z komentáře vyplynulo, že byl překvapen 

s nadstandartním vybavením a zázemím, které škola svým žákům nabízí. Další kroky vedly do 

klubovny Žákovského parlamentu, kde na pana senátora čekali jeho členové s paní učitelkou Mgr. 

Markétou Lykovou. Následovala společná beseda, která měla velmi příjemnou tečku na závěr. Pan 

senátor osobně pozval členy našeho Žákovského parlamentu na návštěvu do Prahy, spojenou 

s prohlídkou historické budovy této instituce.  

 

Jak okomentovala návštěvu členka žákovského parlamentu Maruška Figingerová z 9. B? 

„. . . Přišel se na nás podívat pan senátor, jak v parlamentu pracujeme. Přivítali jsme ho s naší 

vybranou „delegací“ pěti členů. Pan senátor se nás ptal na pár otázek ohledně parlamentu. Třeba 

jednu velmi důležitou otázku, co vlastně děláme. Odpověděli jsme, že naším cílem je např. 

realizovat nápady našich spolužáků na škole. Pan senátor byl velmi milý. Byla to pro nás opět další 

zkušenost. Ke konci našeho setkání jsme se ještě vyfotili. No a jako poslední věc z tohohle setkání 

je pozvání do Prahy podívat se do opravdového parlamentu. Doufáme, že se tahle nabídka 

uskuteční.“ 
 

Následovalo posezení s vedením školy. Diskuze byla vedena na témata souvisejícími se školstvím. 

Mimo jiné také problematika současných opatření. „Jsme rádi, že jsme ve většině témat našli 

společnou shodu“, uvedl pan ředitel. 
 

Děkujeme panu senátorovi za návštěvu a budeme se těšit na další setkání. Třeba v Praze… ☺ 

 

Zapsala Mgr. M. Lyková 
 
 

http://www.zsjavornik.cz/
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Vážení rodiče,  

uzavření škol přineslo do školství mnoho výzev a odhalilo i slabiny. Jednou z oblastí je 

i komunikace a sdílení informací mezi školou a rodinou. Proto jsme se rozhodli, že pro 

zkvalitnění sdílení informací mezi námi, náš doteď interní informační systém Bakaláři 

zpřístupníme i Vám. Prostřednictvím třídních učitelů Vám budou předány přístupové údaje. 

Informační systém Bakaláři se tak stane naší společnou základnou, kde spolu budeme moci 

rychle a jednoduše komunikovat, sdílet informace o studijních výsledcích dětí a mnoho 

dalšího. Je nám jasné, že učení všeho nového chvíli trvá a přináší i nějaké obtíže. Proto se 

budeme snažit vám zvládnutí ovládání co nejvíce usnadnit. Na stránkách školy najdete 

nápovědy, můžete kontaktovat třídní učitele dětí a samozřejmě nabídneme pro zájemce 

proškolení přímo v naší škole. Doufáme, že fáze učení bude brzy za námi a systém nám pak 

bude přinášet jenom výhody a možnosti, které naše vztahy a naši školu posunou dále.  

Rádi bychom uvedli výhody systému, které oceníme okamžitě: 

1) Rychlá a jasná komunikace rodičů se školou a školy s rodiči  

Okamžitý přehled o známkách, výchovných opatřeních. A to i v případě karantény žáků či 

opětovném uzavření škol.  

Rychlá a autorizovaná komunikace mezi námi pomocí modulu Komens. 

Jednoduché psaní omluvenek. 

2) Kontrola absence žáka, změn v rozvrhu 

Přehled o množství zameškaných hodin dítěte, změn v rozvrhu – zkrácené vyučování, akce 

školy, … 

Systém umožňuje mnoho dalších funkcí, ale neradi bychom na úvod nás i vás zahltili jejich 

množstvím. Začínáme tedy se základními moduly a po jejich zvládnutí budeme postupně 

přidávat další (např. elektronické platby, souhlasy GDPR, souhlasy zákonných zástupců, 

online hodiny a konzultace, ...). 

http://www.zsjavornik.cz/
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Podstatné informace: 

a) Do 31. 12. 2021 je stále závazným, oficiálním dokumentem žákovská knížka 

v papírové podobě. Předpokládáme, že od nového kalendářního roku bude vše 

v režimu aplikace Bakaláři. 

 

b) Systém Bakaláři samozřejmě nabízí i aplikaci pro chytré telefony. Aplikace je 

intuitivní a dají se na práci s ní aplikovat nápovědy z našich stránek. Najdete ji 

Google Play i APP Store pod názvem Bakaláři OnLine. (Instalujte si tu s modrou 

ikonkou). 

 

c) Děti dostanou své vlastní přístupové údaje – uvidí své známky, rozvrh, mají možnost 

komunikace s učiteli. Samozřejmě nemají možnost psát omluvenky. Prosíme vás o 

ochranu vašich přístupových hesel (nenechávejte je uložené v PC, ke kterému 

mají přístup děti). 

 

d) V případě ztráty hesla, potíží se zvládnutím systému atd., kontaktujte prosím třídního 

učitele.  

 

e) Pro rodiče, kteří se nebudou moci k Bakalářům připojit z domu, bude ve škole 

zpřístupněn počítač, kde se budou moci každý den od 7:30 do 16:00 přihlásit do 

systému.  

 

f) Důležité návody a další informace k celému systému najdete v záložce „Bakaláři“ na 

našich webových stránkách www.zsjavornik.cz  

 

Věříme, že zavedením nového informačního systému zkvalitníme komunikaci mezi rodinou 

a školou. Jsme si vědomi, že tato změna může přinést jisté potíže. Proto Vás prosíme o 

aktivní přístup, trpělivost a jistou míru tolerance.  

 

 

Děkujeme za spolupráci. 

Vedení školy 

http://www.zsjavornik.cz/
http://www.zsjavornik.cz/
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Krizový scénář pro případ karantény – distanční výuka 

➢ Distanční výuka je povinná pro všechny žáky 

➢ Výuka bude probíhat přes Google Workspace – to znamená pomocí Učebny 

➢ Rozvrh online výuky bude časově totožný s klasickým rozvrhem bez výchovných 

předmětů (TV, VV, HV, ČSP, VO). Místo VO – bude probíhat třídnická hodina  

➢ Metody a formy práce si stanoví vyučující daného předmětu 

 
 
 

1) Žák vždy potřebuje znát přístupové údaje do školního účtu: 

Přístupové jméno: přijmení.jméno.z@zsjavornik.cz – např. novak.jan.z@zsjavornik.cz 

Heslo: každému žáku bylo přiděleno. Pokud zapomněl, kontaktujte třídního učitele. Pokud náhodou 

kontakt nemáte, pište na vylicil.petr@zsjavornik.cz 

2) Žák se přihlásí do školního účtu (emailu) – to znamená do gmailu. A to buď 

přes stránky školy kliknutím na odkaz „WebMail“, nebo přímo přes gmail.com (zadá celé 

přihlašovací jméno). Až bude žák přihlášený v emailu, zkontroluje došlou poštu! 

 

3) Učebna – přes email se jednoduše dostane do učebny. Vpravo nahoře klikne 

na 9 teček, vybere učebnu a ta se načte. 

V Učebně pak najde studijní materiály k jednotlivým předmětům. Na školních 

stránkách naleznete nápovědu, jak pracovat.  

 

 

4) Online hodina = MEET. Hodiny hlavních předmětů probíhají podle klasického rozvrhu, 

takže se v daný čas žák do výuky přihlásí. Odkaz na MEET najde v Učebně.  

 

 

 

http://www.zsjavornik.cz/
mailto:přijmení.jméno.z@zsjavornik.cz
mailto:novak.jan.z@zsjavornik.cz
mailto:vylicil.petr@zsjavornik.cz
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COVID VE ŠKOLÁCH 

KDO O ČEM ROZHODUJE? 

 

» Nošení roušek a další protiepidemická povinná opatření nenařizuje ředitel 

ani MŠMT, nýbrž mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví. 

 

» Jediný, kdo může nařídit karanténu, je KHS. 

Škola nemá žádnou pravomoc karanténu 

nařídit a není jejím úkolem obvolávat rodiče 

a o karanténě je informovat. 

 

 

» Za ukončení karantény, ať již PCR testem nebo uplynutím lhůty 14 dnů, je 

zodpovědný rodič - nikoli škola, ta při návratu děti nekontroluje. 

 

» V případě, že je dítěti nařízena 

karanténa, potvrzení o OČR vydává 

dětský lékař, nikoli škola.  

 

» Pokud je více jak polovině žáků třídy nařízena karanténa, vzdělávají se tito 

žáci distančně. Ostatní žáci mají právo na prezenční výuku a škola jim 

nemůže distanční výuku nařídit, pokud není uzavřena škola nebo její část.  

http://www.zsjavornik.cz/
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Poděkování 

 

Děkujeme panu Zbyňku Kopeckému za 

poskytnutí daru v podobě vánočních 

stromků. 

 

 

 

 

 

Enviromentální výchova – nakládání s odpady. 

Jak jsme již připomněli v minulém vydání zpravodaje, i letos se naše škola bude 

aktivně podílet na ochraně životního prostředí. Jedním z realizovaných projektů 

na podporu rozvoje environmentálního myšlení a kladného přístupu našich dětí 

k přírodě, je sběr víček z PET lahví. Ten probíhá stejně jako v loňském roce. 

Děti mohou přinést nasbíraná víčka do školy (pozor, víčka musí splňovat určité 

podmínky - viz informační plakátek) a odevzdat je p. učitelce Novákové 

(sborovna na hlavní budově, e-mail: novakova.anna@zsjavornik.cz). Novinkou je 

možnost sběru papíru. Papír budeme vybírat při sběrových dnech, vždy na 

začátku měsíce. Jednou za pololetí pak bude papír odvážen na pobočku SUEZu. 

Nasbíraný papír (opět dle pravidel - viz informační plakátek) je možnost 

odevzdat taktéž p. uč. Novákové, vždy první pracovní den v měsíci. I ve sběru 

papíru vyhlašujeme soutěž o nejlepší třídu. A stejně jako u víček, i zde obdrží 

vítězná třída na konci roku odměnu. Těšíme se na nejlepší sběrače!! 

 

Ing. Anna Nováková, koordinátor EVVO 

http://www.zsjavornik.cz/
mailto:novakova.anna@zsjavornik.cz
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Rada rodičů Základní školy Javorník, z.s. 2021/2022 

složení = zástupci jednotlivých tříd 

 

1.A Hloušková Vladimíra vladka.ma@centrum.cz 

1.B Jeřábková Monika monijerabkova@seznam.cz 

2.A Bednářová Michaela misha.v@centrum.cz  

2.B Janáková Jana jana.janakova2@seznam.cz 

3.A Galo Verešová Marilyn marilynveresova@seznam.cz 

3.A Zajíčková Vendula zajickova.vendula@zsjavornik.cz 

3.B Marková Nicole ikemark@centrum.cz  

4.A Vaculíková Jana slunickohzs@seznam.cz 

5.A Líbal Jiří jiri.libal@centrum.cz  

5.B Sumcová Jaroslava sumcovajarka@seznam.cz 

6.A Veverková Lenka veverkova21@seznam.cz 

6.B Sumcová Jaroslava sumcovajarka@seznam.cz 

7.A Klincová Lenka xPavlickovaL@seznam.cz 

7.B Pavelková Petra pavelkovapetula@seznam.cz 

8.A Janáková Jana jana.janakova2@seznam.cz 

8.B Ringová Marcela ringovam@seznam.cz 

8.B Machálková Hana brozovahana@seznam.cz 

9.A Kačorová Marie  lias@seznam.cz 

9.B Rajmová Martina m.rajmova@seznam.cz  

http://www.zsjavornik.cz/
mailto:vladka.ma@centrum.cz
mailto:monijerabkova@seznam.cz
mailto:misha.v@centrum.cz
mailto:jana.janakova2@seznam.cz
mailto:marilynveresova@seznam.cz
mailto:zajickova.vendula@zsjavornik.cz
mailto:ikemark@centrum.cz
mailto:slunickohzs@seznam.cz
mailto:jiri.libal@centrum.cz
mailto:sumcovajarka@seznam.cz
mailto:veverkova21@seznam.cz
mailto:sumcovajarka@seznam.cz
mailto:xPavlickovaL@seznam.cz
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