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Letošní školní rok byl zahájen v pondělí 1. září 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ve středu 2. září se žáci sešli na čtyři vyučovací hodiny  ve svých třídách se 

svými třídními učiteli a dostali první důležité informace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Třídy a třídní učitelé 

I. STUPEŇ 

1. A Ivanka Hartmanová  

1. B  Monika Švejdová  

2. A Donka Linhartová 

2. B                         Lenka Schmuttermeierová                     

3. A                         Kateřina Koutná  

3. B                         Štěpánka Matějková  

4. A Markéta Kochanová  

4. B  Iva Němečková 

5. A Marcela Najmanová 

5. B Kateřina Hálová 

5. C Ladislava Záňová 

  

Netřídní učitelky: Jitka Comorková – ZŘŠ, Veronika Šrámková 

Školní družina: Zuzana Salavcová, Lydie Řehořová, Helena Malá, Kateřina 

Misarová Kutíková, Klára Slánská 

 

II. stupeň 

6. A Alena Machová  

6. B Martina Musilová   

7. A Kateřina Jiranová  

7. B Lenka Wolfová  

8. A Lenka Dovcová 

8. B  Monika Kostilníková  

9. A    Jaroslava Hejlová 

9. B Jana Jozífová Součková  

 

Na 2. stupni vyučovali také ředitel školy pan Jan Faltýnek, zástupkyně ŘŠ paní 

Michaela Hejcmanová a netřídní paní učitelky Milada Harvilková, Milena 

Strnadová, Eva Kosinová, Milena Zrzavá,  pan učitel Michal Slanina a speciální 

pedagog Petra Kalousová 

 



Prázdniny byly  vyhlášeny v těchto termínech: 

 

Naplánované prázdniny:  podzimní 29. 10. 2020 a 30. 10. 2020 

vánoční 23. 12. 2020 -1. 1. 2021 

     pololetní 29. 1. 2021 

     jarní  8. 3. – 14. 3. 2021 

     velikonoční 1. 4. 2021 

 

     

 

 
 

 

V letošním školním roce se opět vzhledem k pandemii koronaviru konala pouze  

úvodní třídní schůzka - 3. 9. 2019.  

Konzultace probíhaly online.  

 

 



Jak to bude letos? Ptali se už na konci srpna učitelé a na začátku září všichni 
rodiče a děti…. 

 

Začátek školního roku 

 

Začátek školního roku proběhl opět tradičně. Před školou to od půl osmé jen 

vřelo. Vždyť v loňském školním roce  jsme se tááák dlouho neviděli. 

A co čeká letos prvňáčky? Budeme chodit do školy, nebo opět jen u počítače??? 
 

Téma v letošním školním roce  

"Ostři pilu" aneb Život v rovnováze je již čtvrtým tématem v rámci našich 7 

návyků. 

Po tématech Komunikace, Samostatnost a Spolupráce přecházíme k sedmému 

návyku. 

Vždyť "ostřit pilu", tedy odpočívat, nabírat nové síly - fyzické i psychické - je 

stejně důležité, jako usilovat o úspěch. 
 
 

 



Sportovně pracovní den pro 2. stupeň 

 

Tento tradiční den, který mohl  i letos zpříjemnit žákům 2. stupně začátek 
školního roku, musel být bohužel vzhledem k epidemické situaci zrušen.   
 
 
 

 
 

  
Sběr papíru 

Na začátku školního roku byly vyhlášeny termíny pro celoroční sběr starého 
papíru. Ale opatření vlády vše změnila. Sběr se konal pouze jednou v prvním 
pololetí a dvakrát v pololetí druhém. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mandyska.cz/index.php?&idacl=210


Opět roušky 

Od pátku 18. 9. byli žáci 2. stupně povinni nosit roušku i během výuky. Žáci prvního stupně 
měli výjimku. 

Děti si tak při vstupu do školy nasadily roušku, druhou, náhradní, měly připravenou v sáčku. 

 

 

Beseda na Úřadu práce Hradec Králové 

V říjnu navštěvují  deváťáci pravidelně  Úřad práce v Hradci Králové, kde se 
účastní besedy o volbě povolání. Zábavnou formou se dozvídají mnoho nových 
informací o tom, jak se správně rozhodnout pro vhodnou střední školu, co 
všechno může hrát roli při výběru a kde hledat další informace. 

I o toto letos deváté třídy přišly. 

 

 

 

 

 

 

 



Znovu u počítačů 

Od 14. října 2020 probíhala i na naší škole distanční výuka. Žáci zůstali doma a 

ve spojení se školou byli opět pouze prostřednictvím počítače. 

V základních předmětech probíhala výuka na online hodinách podle zvláštního 

rozvrhu. Úkoly z výchov plnili žáci podle zadání, které dostávali pravidelně 

každý týden.  

Tentokrát jsme se s touto variantou výuky vyrovnali daleko lépe. Jednak jsme 

načerpali hodně zkušeností z jarní distanční výuky, jednak už od září probíhal 

nácvik této formy výuky na hodinách informatiky. A tak nebyli zaskočeni ani 

žáci, ani učitelé. Děti se uměly připojit, komunikovat, uložit úkol, napsat test. 

Pravidelně probíhala i příprava ke zkouškám z českého jazyka a z matematiky,  
Všechny mimoškolní aktivity musely být zrušeny. 
 

A zase změna 

 
Do tříd se výuka vrátila na začátku prosince, ale pouze v omezené míře. 

Probíhala tzv. rotační výuka. Třídy se střídaly po týdnu v prezenční a distanční 

výuce. 
 

Tohle jsme stihli 

V rámci akce "Dobrý skutek" se 5. B rozhodla obdarovat kočičky a pejsky z 
útulku v Hradci Králové. Děti přinesly různé pelíšky, hračky a krmivo, 
dobrovolně také vybraly 1000 Kč, za které společně koupily další dobroty. Vše 
odvezly do útulku, aby v době Vánoc potěšily jeho klienty.  

                  

 



Než jsme se nadechli, byly tu Vánoce. 

 

 
 
Pro staré a nemocné lidi, které má v péči Oblastní charita v Hradci Králové, 
vyráběli mladší i starší žáci 1. stupně přání k Vánocům.  
Do tvoření se zapojili pod vedením svých učitelek a vychovatelek.  
Výsledkem čtyřdenní usilovné práce bylo dvě stě čtyřicet tři krásných a 
originálních vánočních přání. 
tato přáníčka, vytvářená nezištně a s ochotou, zcela určitě potěšila a vykouzlila 
úsměv těm, pro které byla určena. 

 

 

 



Kolikrát ještě? 

 

Aneb bláznivý školní rok. 

Na základě nových opatření MŠMT  probíhala od 4. 1. 2021 prezenční výuka 
pouze v 1. a 2. ročnících. Ostatní žáci se znovu vzdělávali distančně.  

Znovu zvláštní rozvrh, znovu u počítačů… 

 

Barevný týden 

Díky dětem z prvních a druhých tříd naše škola v týdnu od 11.  do 15. ledna 
doslova hýřila barvami. Děti se v rámci „Barevného týdne“ každý den převlékly 
do jiné barevné kombinace, a zpestřily tak školní chodby i třídy. Pondělí bylo 
duhové, úterý červené, středa modrá, čtvrtek zeleno-žlutý a pátek černo-bílý.  

              

 



LVVZ zrušen 
 

I lyžařský výcvik pro sedmý ročník musel být bohužel vzhledem k epidemické 
situaci zrušen.   
 

Elektronický zápis do prvních tříd. 

Ani zápis do 1. tříd se nemohl uskutečnit za přítomnosti dětí. Vzhledem k 
přetrvávající pandemii museli rodiče zapsat své děti elektronicky. Pokud tuto 
možnost zákonní zástupci neměli, mohli tak v daném termínu uskutečnit 
osobně, bohužel však bez dítěte. 

Aby se budoucí prvňáčci a především jejich rodiče mohli s naší školou seznámit, 
nabídla jim naše škola  virtuální prohlídku a prezentaci. Zde viděli, v čem je naše 
škola výjimečná. 

 

 
 

A další změna 

Stejně jako v loňském roce byl posunut termín jednotných přijímacích zkoušek, 
tentokrát na začátek května. 

 

 

 



I olympiáda se dá vyhrát online 

 

Adam Rasti, žák 6. ročníku, obsadil 3. místo v krajském kole zeměpisné 

olympiády. Stal se tak 3. nejúspěšnějším řešitelem v Královéhradeckém kraji 

pro letošní školní rok.  

 

 

Mandyska v pohybu 

 

Doba, ve které jsme žili již několik měsíců, nebyla jednoduchá. Nemohli jsme do 
školy, nemohli jsme na kroužky, nemohli jsme za kamarády. 

Učitelé chtěli děti trochu motivovat k pohybovým aktivitám. Proto naše škola 

uspořádala pro žáky 1. a 2. stupně pohybovou soutěž s názvem Mandyska 
v pohybu.  

V čem soutěž spočívala? Do soutěže se mohl zapojit každý, kdo má sportovního 

ducha a chuť sportovat. Děti si měly pomocí mobilních telefonů, chytrých 
hodinek či krokoměrů zaznamenávat počet naběhaných či nachozených 

kilometrů. Svoje aktivity zasílaly pomocí fotografií s příslušnou aktivitou paní 

učitelce třídní. Soutěž trvala 3 týdny a dohromady se zapojilo 89 dětí z prvního 
stupně a 102 z druhého stupně. 

 



Soutěž v poznávání jarních rostlin 

Dne 9. dubna proběhla soutěž v poznávání jarních rostlin pro žáky  3., 4. a 5. 
ročníků. 
Děti, které o soutěž projevily zájem, dostaly dopředu seznam rostlin, ze kterého 
bylo později čerpáno při tvorbě testu. V samotné soutěži měly děti za úkol 
poznat a pojmenovat vybrané rostliny kvetoucí na jaře. 
A jak to celé dopadlo? Děti předvedly úžasné znalosti.   
  

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

Konečně spolu 

Od května se konečně znovu otevřely brány škol i pro žáky 2. stupně. A tak  
mohli všichni zasednout do svých lavic. První dva týdny opět formou rotační 
výuky, od 17. 5. jsme se všichni vrátili zpátky k prezenční výuce. Učili jsme se  
dle řádného rozvrhu ze září. Nadále zůstala zachována povinnost nosit roušky a 
jedenkrát v týdnu (v pondělí) testovat děti antigenními testy 

 

 

 



Co jsme stihli za necelé dva měsíce, než jsme se vydali 
na prázdniny? 

Deváťáci úspěšně vykonali přijímací zkoušky. 

 

 

A pomalu se připravovali na skutečnost, že již brzy budou ne žáky naší 

Mandysky, ale jejími absolventy. 

 

 

 

 

 



Klub detektivů a Den dětí v 8. B 

K svátku dětí jsme si nadělili hodinu, ve které jsme si zahráli na detektivy, 

informátory a spiklence a snažili se uplatnit své deduktivní schopnosti, ale 

zároveň také rozvíjet svoji slovní zásobu. Jak by také ne, když se jednalo o 

hodinu českého jazyka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Den šílených účesů 

19. květen se v naší škole nesl v duchu šílených účesů. Nejen žáci, ale i učitelé 
popustili uzdu své fantazii a v jejich všemi barvami hýřících účesech jsme mohli 
spatřit skutečně cokoliv - od tužky, pera či nůžek, přes brčko, špejli, úhloměr a 
pravítko, až po vánoční ozdoby nebo třeba mrkající oči. Nejdůležitější ale bylo, 
že jsme se všichni dobře bavili. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pyžamový den 

18. červen byl zase  "Pyžamovým dnem". Nestrávili jsme ho sice ve svých 
postelích, což by se asi mnohým z nás líbilo, ale zato jsme se oblékli do 
pyžamek, nočních košilek a župánků a k tomu jsme si navíc vzali své plyšové 
kamarády na spaní. 
Akci jsme si opět užili a dobře se při ní pobavili. 
  

 

 



 

 

 

 

Využití tabletů při výuce 

 

 

 

 



Soutěž v triatlonu 

V pátek 18. 6. 2021 se vybraní sportovci naší školy zúčastnili soutěže v 
triatlonu konané na Stříbrném rybníku v Hradci Králové. I přes velikou 
konkurenci více jak 250 soutěžících se naši žáci dokázali prosadit na stupně 
vítězů.  

 

             

          

 

 

 

 

 



Rozloučení s 9. třídami 

 

 



 

 


