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Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci kolem koronaviru, jsme se na schůzi sdružení Rodiče
Záboří domluvili, že v letošním roce nesvoláme valnou hromadu tradičním způsobem, ale
potřebné informace sdělíme pouze elektronickou formou.
Chtěla bych Vás touto cestou informovat, že i pro letošní rok navrhujeme výši příspěvků od
Vás rodičů stejnou jako v letech minulých (tedy 100,- Kč, pokud máte ve škole jedno dítě a
150,- Kč při 2 a více dětech).
Otázka letošního rodičovského plesu zůstává otevřená. Uvidíme, jaká bude situace na jaře.
S přáním pevného zdraví
Michaela Kotmelová, předseda spolku Rodiče Záboří, z.s.

Dobrý den,
ráda bych vás seznámila se stavem peněz na našem účtu a na pokladně.
Náš účet je veden u ČSOB Poštovní spořitelny. K 31. 12. 2019 zde byl zůstatek 27 386,72,Kč. Příjmy během roku 2020 byly 1,40,- Kč, což jsou úroky.
Zůstatek na našem účtu k 30. 6. 2020 je 27 388,12,- Kč.
Stav pokladny k 1. 1. 2020 byl 22 276,- Kč
Příjmy během roku 2020 byly ve výši 7 800,- Kč, to jsou příspěvky Sdružení Rodiče Záboří z.s
Výdaje byly ve výši 2 717,- Kč
Cestovné na mat. soutěž 214,-Kč
Halloween
235,-Kč
Mikuláš
1 381,-Kč
Ceny na lyž. kurz
508,-Kč
Masopust
288,-Kč
Blok vstupenky
51,-Kč
Takže stav pokladny k 30. 9. 2020 je 27 360,-Kč
Jak všichni víte, díky výskytu COVID-19 a příslušným opatřením, jsme v březnu přišli o
možnost pořádat náš tradiční ples. Moc nás to mrzí, protože to vždy bývá velmi podařená akce.
Děti měly jako již tradičně připravené krásné vystoupení a mrzelo je, že vám ho nemohly ukázat.
A my tím přišli o značný příjem. Všichni doufáme, že se situace příští rok nebude opakovat.
Michaela Baštová, účetní spolku Rodiče Záboří, z. s.
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Vážení rodiče,
i já se k Vám v letošním roce obracím pouze elektronickou formou, což mě samozřejmě
velice mrzí, neboť si myslím, že žádný papír nenahradí osobní komunikaci mezi školou a Vámi
rodiči. Bohužel, jak již ve svých zprávách avizovaly předsedkyně a účetní spolku, i já musím
zvolit tento způsob.
Chtěl bych Vás seznámit s událostmi na ZŠ a MŠ Záboří, které se odehrály od loňské valné
hromady. Na úvod bych chtěl poděkovat spolku Rodiče Záboří, z.s., jehož mravenčí práce sice
není příliš vidět, ale díky ní se pokladna plní penězi, které posléze slouží k podpoře různých akcí
a činností Vašich dětí. Výbor pracuje v tomto složení (předsedkyně p. Kotmelová, p.
Šefránková, p. Harášková, p. Bigasová, p. Balková, p. Dumská, p. Machová, p. Augustinová, p.
Kohout a účetní p. Baštová).
Loňský školní rok byl opravdu velmi specifický. Školy již v březnu de facto paralyzovalo
jejich uzavření, po kterém jste si nejenom vy, ale určitě i učitelé a žáci sáhli na dno svých
fyzických a psychických sil. Nejenže se většina žáků téměř čtyři měsíce učila distančně, ale
současně byli žáci ochuzeni i o naprostou většinu mimoškolních aktivit. Naštěstí jsme ještě stihli
uspořádat lyžařský kurz, kterého se zúčastnilo 29 žáků školy. Letos ho s největší
pravděpodobností budeme muset zrušit, ale do budoucna nechceme v žádném případě žáky o
tento zážitek ošidit.
Z mnoha olympiád a soutěží proběhla pouze matematická soutěž, turnaj ve stolním tenisu
v Záboří a okresní finále ve florbalu, v němž dívky obsadily pěkné 4. místo. Naštěstí díky
uklidnění epidemiologické situace se povedlo v červnu důstojně rozloučit se žáky 9. ročníku na
obecním úřadě a popřát jim mnoho štěstí do dalšího života. Všichni tito žáci předtím úspěšně
složili přijímací zkoušky.
Určitě Vás ale bude zajímat, jak v současnosti funguje naše škola. Bohužel již začátek roku
provázely velké problémy, neboť 10 dní museli žáci díky karanténě pedagogických pracovníků
opět zasednout k počítačům a vzdělávat se distančně. Momentálně je situace podobná. Pevně
doufám, že se nám podaří tuto nešťastnou dobu překonat a brzy naši žáci opět zasednou do
lavic. Tímto bych chtěl všem rodičům poděkovat za spolupráci v loňském školním roce a
zároveň je požádat o spolupráci při distanční výuce, neboť bez nich by zcela určitě neměla
požadovaný efekt.
V letošním roce opět došlo ke změně v pedagogickém sboru. První třídu vede paní uč.
Sekáčová, spojenou 2. a 3. p. uč. Jiroušková, 4. a 5., p. uč. P. uč. Slezáková, která nahradila
dlouhodobě nemocnou p. uč. Stejskalovou, 6. p. uč. Schánělcová, 7. p. uč. Šmídová, 8. p. uč.
Srbová, 9. tř. převzala za p. uč. Dubědovou (t. č. na mat. dovolené) p. uč. Kučerová, která i
nadále plní funkci výchovného poradce a metodika prevence. V uč. sboru letos působí i dva
nováčci, p. uč. Veronika Rychtářová učící převážně přírodovědné předměty a p. uč. Marie
Drobníková, která vyučuje hudební a výtvarnou výchovu. Ke změně došlo i ve školní družině,
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kde p. uč. Alena Klímová nahradila p. uč. Kořánovou, která je momentálně rovněž na mateřské
dovolené. V družině se o Vaše děti stará p. uč. Kořánová.
Ve školce vyučují p. uč. Řandová a p. uč. Končelová. O chod školy se stará 7
nepedagogických pracovníků.
Každým rokem se na tomto místě obracím na Vás, rodiče, abych Vás informoval, zda není
existence naší školy ohrožena díky menšímu počtu žáků ve třídách. Od loňského roku se opět o
7 zvýšil jejich počet, momentálně tedy školu navštěvuje 94 žáků. Díky tomu jsme mohli i
několik dalších hodin rozdělit. Obec Záboří má rovněž udržení školy jako svou prioritu, tak
doufám, že v současné situaci škole žádné katastrofické scénáře nehrozí.
V loňském školním roce se podařilo celý první stupeň vybavit novými židlemi a lavicemi,
postupně bychom rádi v modernizaci vybavení pokračovali. V současnosti je podána žádost o
dotaci na 15 ks stolních počítačů do počítačové učebny a vypalovací pec pro keramický
kroužek. I do poslední zbývající třídy byl zakoupen dataprojektor. V modernizaci výpočetní
techniky chceme i nadále pokračovat, stejně jako s nákupem nových knih do knihovny, neboť
čtenářský klub se již třetím rokem těší nemalému zájmu převážně menších žáků
I přes současnou situaci, která bohužel příliš nepřeje kvalitnímu vzdělání, bychom rádi
udrželi kvalitu vzdělání na naší školu, současnou situaci bereme i jako výzvu, jak co nejlépe
vzdělávat žáky online. Doufejme, že se nám to bude i s Vaší pomocí dařit. Již loni jsme byli
nuceni distančně připravovat žáky 9. ročníku na přijímací řízení částečně pomocí distanční
výuky. Nakonec byli všichni deváťáci přijati na alespoň jednu ze svých vybraných škol.
I letos jsme pro Vaše žáky připravili poměrně slušnou nabídku mimoškolních aktivit (klub
logiky a deskových her, čtenářský, badatelský, doučování, gymnastiku a kopanou), ale
vzhledem k situaci byla jejich činnost omezena či na dobu neurčitou úplně zastavena. Doufejme,
že bude možné je v brzké době opět nastartovat.
Jak již avizovala předsedkyně spolku p. Kotmelová, zůstávají roční příspěvky spolku stejné.
Je ovšem nutné jejich výši odsouhlasit. Jelikož není možné hlasovat tak, jak jste zvyklí, budete
moci vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s výší těchto příspěvků online ve školním informačním
systému „Škola online“ (dříve „Dm software“), který bude spuštěn během několika dní.
Přihlašovací údaje Vám zašlou třídní učitelé Vašich dětí a zveřejněny budou i další informace o
tomto systému.
Samozřejmě bychom byli rádi, kdybyste se podobně jako při živé valné hromadě mě,
předsedkyně spolku p. Kotmelové či účetní. p. Baštové na cokoliv zeptali. Učiňte to
prostřednictvím e-mailu zs.zabori@centrum.cz. Na dotazy samozřejmě odpovíme a i
s odpověďmi vyvěsíme na tomto místě na stránkách školy.
Na závěr bych Vám všem chtěl poděkovat, že naši školu podporujete, ať už přípravou plesu,
tombolou či jiným způsobem (tombola, kterou jste přinesli v letošním roce, byla uschována a
bude použita při dalším plesu). Rádi bychom, abyste se nebáli sdělit mně nebo i dalším učitelům
případné podněty. A nebojte se, budeme rádi, když přijdete i s kritikou. Velmi nám na Vašich
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dětech záleží a moc dobře vím, že není dobré usnout na vavřínech a konstruktivní kritika může
naši školu posunout opět o kousek dopředu.
S přáním pevného zdraví
Mgr. Michal Gutwirth, ředitel školy

