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Milí čtenáři, 

 právě čtete další číslo našeho časopisu Kameňáček. Tentokrát je trochu speciální. V souvislosti s 
pandemií nemoci Covid-19 způsobené koronavirem, který bohužel dorazil i do České republiky, uči-
nila vláda dne 10. 3. zásadní rozhodnutí - všechny školy zůstanou žákům uzavřené “na dobu neurči-
tou”.  
Na tuto situaci nebyl nikdo připravený. Bylo potřeba si ujasnit, co bude dál s výukou. Ta totiž přešla 
do “dimenze online”. Společnými silami jsme se snažili najít nejlepší cestu, kterou bychom zůstali 
všichni v kontaktu a mohli si předávat potřebné informace. 

Pro začátek jsme jako základní komunikační kanál zvolili elektronickou žákovskou E-VÝUKA v apli-
kaci Bakaláři, do které mají přístup všichni naši žáci i rodiče, a do které se dostanete buď přes naše 
webové stránky nebo z aplikace, kterou si stáhnete do svých mobilních telefonů. Sem učitelé zadá-
vají své pokyny a úkoly, sem mohou žáci i rodiče psát své dotazy a postřehy. 

Každý žák má doma jiné technické zázemí, proto se snažíme tento aspekt zohlednit. A tak se další 
způsoby komunikace ve třídách liší. Někde jsou učitelé v kontaktu s dětmi a rodiči přes telefon a 
SMS, jinde se komunikuje přes email, někde se používají různé sociální sítě (Facebook), komunikač-
ní platformy (Messenger, Whatsapp), odvážlivci si dokonce skypují nebo natáčí videa. V současné 
době se snažíme zavést, alespoň na 2. stupni, Google Clasroom (neboli Učebnu/y). Tam budou 
všechny informace, pracovní listy, videa a úkoly pohromadě a žáci do ní/do nich budou mít přístup.  

 Tato situace není jednoduchá ani pro nás, učitele, ani pro vás, žáky, natož pro Vás, rodiče. Nikdy 
jsme se s touto formou výuky nesetkali, hledáme optimální řešení, zkoušíme, vylepšujeme, sami se 
učíme. Snažíme se přizpůsobit rozsah úkolů, být s dětmi v kontaktu tak, aby pak už nepotřebovaly 
pomoc Vás, rodičů. Protože my jsme profesionálové, kteří umí vysvětlovat, vést žáky ke kýženým 
cílům. Vy jste rodiče, kteří mají v současnosti leckdy úplně jiné starosti, než se věnovat vzdělávání 
svých dětí, natož abyste suplovali naší práci. Můžeme se ale - pod tíhou současných okolností - spo-
lečně snažit vést Vaše děti - naše žáky k samostatnosti, dát jim prostor pro to, aby si sami uspořáda-
li svůj čas, aby se naučili využívat nástroje, o kterých řada z Vás, rodičů, ví, že jsou pro dnešní pra-
covní svět nepostradatelné, zapojit je do chodu domácnosti a propojit se světem školy. Díky této 
krizi se nám otevírá prostor, jak - třeba - konečně zlepšit naše školství :-).  

Nevíme, jestli se školy otevřou začátkem nebo v půlce května, začátkem června nebo až s novým 
školním rokem. Důležité je, abychom spolupracovali a abychom tuto krizi vnímali jako příležitost, 
která nás může posunout dál.  
Všechny důležité informace najdete na webových stránkách školy www.zsks.kutnahora.cz a facebo-
okovém profilu Základní škola Kamenná stezka 40, případné dotazy směřujte buď přímo na vyučující 
nebo na email skola@zsks.kutnahora.cz. Zároveň lze tyto kontakty využít pro zaslání vzkazů, foto-
grafií, pozdravů. Oceníme jakoukoliv informaci o tom, jak se dětem daří, protože se nám velmi 
stýská. 

 Přejeme hodně zdraví, pevné nervy, silnou vůli a doufáme, že se brzy opět setkáme. 
 
za tým ZŠ Kamenná stezka  
Andrea Melechová Ruthová a Věra Krulišová  

http://www.zsks.kutnahora.cz/?fbclid=IwAR1jT2BJf4r_HxOU8Bon598eLA8ka6RcePw0B2JKuPcX7oR5Lnpn-hqnxwk
http://www.zsks.kutnahora.cz
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Vážení rodiče předškoláčků, přinášíme informace k průběhu letošního zápisu. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně 
obyvatelstva v souvislosti s pandemií v důsledku onemocnění COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné 
školní docházce pro školní rok 2020/2021. 
 Do prvních tříd budeme v letošním roce zapisovat děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. 
Je možné zapsat i děti mladší a znovu se k zápisu přihlásí také rodiče, kteří v loňském roce požádali o odklad 

povinné školní docházky. 
 Rádi bychom otevřeli dvě první třídy po 20 žácích, kapacitu máme dostatečnou. 
V obou třídách budeme vyučovat v souladu se zásadami Začít spolu. 
Rádi přivítáme své spádové děti, sourozence našich žáků, děti z Kurzíku i děti mimospádové. 
Přijati budou všichni, které máme v rezervačním systému. 
V Kutné Hoře je evidováno 189 dětí, které k 31. 8. 2020 dovrší šest let věku, a dále 40 dětí, kterým byl v loňském 

roce začátek povinné školní docházky odložen o jeden rok. Do základních škol přijíždí také děti z okolních obcí. 
Všechny děti s trvalým bydlištěm v Kutné Hoře mají zajištěno místo v základní škole ve spádovém obvodu místa 
bydliště. 
Rodiče prosíme, aby v případě, že přihlásí dítě na dvě a více škol, tuto skutečnost oznámili na všechna ředitel-

ství škol. 
Rodiče, kteří chtějí požádat o odklad nástupu povinné školní docházky dítěte, přiloží, prosím, svoji podepsanou 

žádost o odklad v každém případě současně s formulářem pro přihlášení dítěte do první třídy (není rozhodující 
způsob zaslání formulářů).  Svůj záměr tedy škole oznámí i v případě, že nemají potřebná stanoviska odborného 
vyšetření. (vyšetření školní zralosti proběhne až po zrušení mimořádných opatření, PPP se jím bude zabývat před-
nostně). 

 

 Zápis dětí do prvních tříd bude zahájen v pátek dne 3. 4. 2020 od 14.00 hodin a ukončen dne 9. 4. 2020. 
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením budou zápisy organizovány bez osobní přítomnosti dětí ve 

škole a také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. 
V pátek dne 3. 4. 2020 od 14.00 hodin zpřístupníme na svých webových stránkách využití formuláře pro elektro-

nický způsob přihlášení dítěte do první třídy včetně pokynů k jeho vyplnění. 
Formulář dáme již dříve k nahlédnutí/ke stažení na stránky/FB školy. 
 Rodič do formuláře vyplní potřebné osobní údaje a také kontaktní informace (e-mail, telefon) – velmi nutné pro 

oznámení o přijetí či nepřijetí žáka. 
Formulář bude poté možno doručit následujícími způsoby: 
      1. Odeslat do datové schránky školy/xqzav7k nebo na email školy/skola@zsks.kutnahora.cz s elektronickým            
     podpisem. 

 
2. Odeslat na email školy/skola@zsks.kutnahora.cz naskenovaný s ručním podpisem,  originál doručit škole 
po zrušení mimořádných opatření. 

 
3. Formulář vytisknout, vyplnit a vhodit do schránky školy (vlevo od vchodu do budovy školy) do 9. 4. 2020 či 
poslat poštou s razítkem podání nejdéle do 9. 4. 2020. 

 
4. V nezbytném případě rodiče formulář pro přihlášení dítěte včetně pokynů k jeho vyplnění získají v papírové 
podobě v prostoru vchodu do budovy školy v pátek dne 3. 4. 2020 od 14.00 do 17.00 hodin, za dodržení nezbyt-
ných hygienických zásad v souladu s mimořádným opatřením. Vzhledem k mimořádným opatřením nebude 
možné formulář vyplnit v budově školy. Rodiče si odnesou formulář domů a vyplněný a podepsaný doručí do 
školy (do schránky na budově školy či poštou), nejdéle do 9. 4. 2020. 

 
Rozhodnutí o přijetí žáka oznámíme na našich webových stránkách zákonným způsobem 24. 4. 2020. Rodiče 
obdrží od ředitelství školy na e-mailovou adresu nebo telefon registrační číslo svého dítěte. Přijetí této zprávy 
musí škole potvrdit zasláním e-mailu nebo SMS zprávy. 
Seznam přijatých a nepřijatých dětí zveřejníme pod registračními čísly. 
Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím 
školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. 
Pro Vaše dotazy jsme Vám rádi k dispozici na 

skola@zsks.kutnahora.cz 
736 752 225 

FB: Základní škola Kamenná stezka 40 

TĚŠÍME SE NA VÁS  
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12. 2. Školní kolo recitační soutěže od 14:00 
14. 2. Den tvořivosti – chlapci 8. ročníku 
           Sv. Valentýn – akce ŽŠR 
19. 2. Schůzka ŽŠR - pí. asistentka  
21. 2. Třídní karneval 2. B - Anička, Viki 
            Vím, co se stalo – projekt v Židovském muzeu Praha pro 8. a 9. ročník 
27. 2. Návštěva knihovny „Proč má zebra zuby“ – 2. B - Anička, Viki 
           Okresní kolo recitační soutěže - pí. asistentka 
           2A 2B Návštěva u policie 
28. 2. Shromáždění žáků a učitelů v aule školy 
           Ekologický workshop 
           Schůzka Rady školních parlamentů 

2. 3. Příběhy našich sousedů – závěrečná prezentace v Tylově divadle 
4. 3. Bruslení  - 2. A, B, 3. třída - Anička, Viki 
5. 3. Přípravný kurz pro předškoláky 15:00 – 16:30 
6. 3. Preventivní program pro 5. třídu 
         Mgr. Waneková z Centra krizové intervence – 2. A, B, 3. třída 
         Termín uzavření klasifikace u nehodnocených žáků 
9. – 13. 3. JARNÍ PRÁZDNINY 
od 11.3. Zákaz vyučování ve škole 
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Školní kolo 

Ve středu 12. 2. 2020 se konalo školní kolo recitační soutěže. Soutěžilo se ve čty-
řech kategoriích: 2. - 3. ročník, 4. - 5. ročník, 6. - 7. ročník, 8. - 9. ročník. Odváž-
livci, kteří se přihlásili, byli Sebastian Gyuracs (II.A), Jan Kubeš, Eliška Fraňková, 
František Jusko (II.B), Veronika Šturmová, Karolína Jandejsková, Tadeáš Kučera, 
Valentýna Lukášková (III. ročník), Ela Dupalová, Sára Horvátová (IV. ročník), Ester 
Červeňáková (V. ročník), Karolína Kocourková, Šárka Novotná, Gábina Šturmová 
(VII. ročník) a Ondřej Moravec (IX. ročník). Nesoutěžně vystoupili se svou básnič-
kou prvňáčci, kteří zatím nemají svoji kategorii, ale jsou nadějnými recitátory do bu-
doucna. Výkony soutěžících hodnotila odborná porota ve složení paní učitelka Ma-
rečková, Novotná a Jeřábková. Občas to bylo velmi vyrovnané a porota měla složi-
té rozhodování. Chceme poděkovat všem zúčastněným, kteří se nebáli, dali si tu 
práci, naučili se básničku a předstoupili před porotu a diváky, chce to velký kus od-
vahy. A jak to tedy dopadlo? Do okresního kola postoupili Eliška Fraňková (2.B), 
Ester Červeňáková (5. třída), Gábina Šturmová (7. třída) a Ondřej Moravec (9. 
třída). 

Okresní kolo 

Do dalšího boje šli postupující ze školního kola (zmíněni výše) dne 27. 2., konkrét-
ně do Tylova divadla, změřit své síly v rámci okresu. Jelikož byl letošní ročník plný 
skvělých výkonů, porota to neměla jednoduché. Proto bylo uděleno spoustu čest-
ných uznání, dvě z nich získala Eliška Fraňková (2.B) a Ondřej Moravec. Ale všich-
ni naši soutěžící si zaslouží velkou pochvalu, protože si vedli výborně, děkujeme 
jim za účast a Elišce a Ondrovi gratulujeme. 

Autorka: As. Ped. Věra Krulišová 
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Od 10. 2. do 14. 2. v prvním patře naší školy stála schránka na valentýnky. U nás na škole 

byl den zamilovaných vyhlášen do školního rozhlasu Markem Husarem, na konci hlášení za-

zněla písnička Someone you loved od Lewis Capaldi. Po hlášení šli naši “poslíčci” valentýn-

ky roztřídit a poté je předat adresátům.  Autorka: Ngoc Anh Ninh 
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Naši osmáci a deváťáci v pátek dne 21. 2. jeli v doprovodu paní učitelky Jelínkové a paní 
učitelky Holanové na exkurzi do Židovského muzea v Praze. 
Vyrazili jsme brzy ráno vlakem z hl. n. směr Praha. V Praze v muzeu jsme měli zaplacený 
workshop jménem “Život dětí v ghettu” a komentovanou prohlídku Pinkasovy synagogy. 
Nejprve jsme šli na workshop, kde jsme se dozvěděli jak žily děti v terezínském ghettu, jaký 
měly program a co dělaly ve volném čase. Nakonec si kluci vyzkoušeli napsat časopis, který 
v ghettu děti též psaly a holky zkoušely kreslit podle jedné z vychovatelek, Friedl, a ve vý-

Autorka: Ngoc Anh Ninh 
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II. A společně s II. B navštívila služebnu obvodního oddělení Policie v Kutné Hoře. Děkuje-
me tímto panu Bc. Karlu Novému za zorganizování zajímavé přednášky pro naše druháčky. 
A jak jsme si to užili? Podívejte... : ) Autorka: Mgr. Michaela Malinová 
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Marek Žáček z 8. třídy a Filip Netolický z 9. třídy byli představit naše návrhy na školní měst-
ské Pébéčko na Radě školních parlamentů v pátek 28. 2. 2020. 
Jak jsme již informovali, město vyčlenilo 150 000 Kč na zlepšení prostranství v Kutné Hoře. 
Zástupci jednotlivých škol se sešli opět v Rytířském sále, aby vedení města informovali o 
svých návrzích. Naše Žákovská školní rada rozhodla, že za školu půjdou bojovat projekty Čis-
tota ve městě - koše na tříděný odpad na frekventovaných místech Kutné Hory (malý pro-
jekt za 50 000 Kč) a Zřízení víceúčelového sportovního hřiště u haly BIOS (velký projekt za 
100 000 Kč). Marek s Filipem v Rytířském sále krátce návrhy představili a uvedli pozitiva, 
která by realizace projektů přinesla. Zajímavých návrhů se sešlo mnoho, Rada musí nejprve 
vše prodiskutovat a vybere nejméně pět velkých a pět malých projektů, které postupují do 
dalšího hlasování. Věříme, že ty naše se setkají s úspěchem a probojují se dál. 

Autorka: As. Ped. Věra Krulišová 

...v 2.B 
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...v 7. třídě v AJ ...ve 3. třídě 
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Od paní učitelky Holanové Od paní asistentky Balšánkové 



 

12 

Půlroční práce na projektu Příběhy našich sousedů vyvrcholila 2.3.2020 v Tylově divadle. Pracovní 
tým ve složení Filip Netolický, Ondřej Moravec (9. třída), Anička Ninh, Jan Zlatohlávek, Daniel Hr-
bek (8. třída) a koordinátor týmu pí. ředitelka Andrea Melechová Ruthová, shrnuli svůj projekt v 
krátké prezentaci, která se nesla v duchu konference. Přítomni byli skoro všichni pamětníci, včet-
ně ústřední postavy našeho projektu paní Binderové, odborná porota, která výkony hodnotila, ale 
i vedení města a organizátoři této akce (Post Bellum, MAP Kutnohorsko). Diváci zhlédli celkem 8 
prezentací z šesti různých škol v Kutné Hoře a okolí. Konkurence byla velká, ztvárnění prezentací 
originální, příběhy zajímavé... Přesto, že se náš tým neumístil na "bedně", oceňujeme jejich ne-
skutečnou práci, kterou za půl roku na tomto projektu odvedli, v rámci vyučování, ale i ve svém 
volném čase. Věříme, že jim to přineslo spoustu užitečných informací… 
Velký dík patří paní Evě Binderové, která do tohoto projektu šla společně s našimi žáky, a stala se 
tak hlavní hrdinkou příběhu...  
Filipe, Ondro, Aničko, Honzo, Dane, paní ředitelko, DĚKUJEME! 

Autorka: As. Ped. Věra Krulišová 
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I naši žáci (současní i bývalí) a zaměstnanci se chrání... 
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Zdenka Balšánková 
Učím se, vařím, jim, chodíme ven s pejskem, hrajeme hry a koukáme na telku.... Tloustnu. 
Až půjdeme do práce, tak já se pokutálím 
Kdyby nebyly ale sociální sítě, tak to bych se zbláznila. Takhle si můžu popovídat o svých 
problémech a starostech. To bych s nikým nemohla. To je taky důležité 

Maruška Izajová 
Ještě bych třeba za sebe doplnila, že děláme se synem domácí úkoly ze školky a chodím na 
nákup pro nás, tchýni a prababičku 
Nikdo neví, co bude dál. A co dělám jinak? Vstávám "až" v půl 7, když mě vzbudí syn. Mys-
lím častěji na rodinu a své přátele, častěji si voláme, když se nemůžeme vídat. Mám strach 
kolem sebe o ty, co na tom nejsou zdravotně nejlépe. Každý den si říkám, ať už je konec to-
hoto zlého snu. 

Zdeňka Sechovcová 
Zpracovala jsem veškeré plátno a našila roušky pro celou rodinu a pro nemocnici v Havlíč-
kově Brodě. 
Učím se se svými i školními dětmi . Trénuju s pejsky. Pracuji na zahradě, vařím a s dcerami 
tvoříme, povídáme si, a abych v noci nemyslela na nic zlého (nechci si připouštět žádné zlé 
scenáře), tak hodně čtu. 
Plánuji ...to je myslím moc důležité - těšit se na něco hezkého. 

Věra Krulišová 
Tato situace je, asi jako pro všechny, složitá…Vše se musí vykomunikovat online, a to mě ne-
baví, ráda si povídám z očí do očí. Na druhou stranu beru tuto dobu jako lekci, kdy člověk 
zjistí, o co všechno může ze dne na den přijít. Dojímá mě, jak se jako národ dokážeme se-
mknout. Jinak teď mám čas na učení, na větší úklid bytu (i života), na koníčky (třeba sbírání 
autogramů, to jsem na dlouho zavřela do šuplíku…:)) 

Petra Dandová 
Tak já se přidávám. .. Každý den vařím, když je potřeba pomáhám svým velkým dětem s 
úkoly, odpoledne hrajeme hry, povídáme si, pečeme společně housky a chleba. Zavedli 
jsme čtecí chvilky a pak si povídáme o svých knihách. Teď aktuálně vyrábíme přáníčka na 
Velikonoce, nevím jak je rozdáme, ale nějak to půjde. Každý den komunikuji s rodiči Sofinky, 
plánujeme společně učení a píši jim doporučení jak co dělat a procvičovat. Nemyslím na 
špatné věci, těším se z každého zdravého dne.Teším se na jarní dny, máme zasetych spous-
tu kytiček, tak nás čeká přesazování a pak radost z jejich nádherných květů. Nevadí nám 
trávit společný čas, děláme to běžně celý život. Vlastně si teď uvědomuji, že se trochu pro 
některé zastavil čas a učí se žít spolu. 

Autorka: As. Ped. Věra Krulišová 
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Výuka online 
3.4. - 9.4. Zápis do prvních tříd - distančně 

8.4. Kamenka má talent - distančně 
9.4. - 13.4. Velikonoční prázdniny 

30.4. Den Země - distančně 
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