
WEBOVÉ STRÁNKY 
DDM Nymburk - http://www.ddm-nymburk.cz/ 

Mléko do škol - https://www.happysnack.cz/ 

Přírodovědné stránky pro žáky školy - http://zsjak.bloger.cz  

Ovoce a zelenina do škol - https://ovocedoskol.szif.cz/ 

Školní restaurace Scolarest - https://www.mujscolarest.cz/  

NEJBLIŽŠÍ AKCE ŠKOLY PRO VEŘEJNOST 

Setkání  s rodiči předškoláků 
(prezenčně tento rok na ZŠ J. A. Komenského) 

● 23. 3. (Út) - 16.30 h 

Den otevřených dveří ve výuce 
(způsob bude včas upřesněn na webu školy) 

●   25. 3. (Čt) – 7.45 - 11.25 h 

Šťastný start – adaptační program pro budoucí prvňáčky 
 – vždy od 16.00 h  

●  květen - červen  2021   (Út 4. 5., 18. 5., 1. 6.) 

● případně jediné setkání koncem srpna 

                      
              Den otevřených dveří (28. 3. 2017) 

  

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“ 
                              Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-skole 
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ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem je základní školou s devíti          
ročníky. K 1.2.2021 má 26 tříd, 619 žáků a 95 zaměstnanců. Pod            
„jednou střechou“ jsou všechny učebny, tělocvičny, školní družina,        
školní klub, informační centrum, knihovna s čítárnou, v současné době          
školní restaurace Scolarest (na jaře proběhne výběrové řízení na         
poskytovatele stravování). Žáci mohou využívat venkovní      
přírodovědnou učebnu a sportoviště v blízkosti školy.  

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 - Rozlehlá škola se zkušeným pedagogickým sborem. 

- Povinná výuka anglického jazyka již od 1. ročníku. 

- Od 7. ročníku povinný další cizí jazyk – výběr z francouzského,            
německého a ruského jazyka. 

- Aktivní školní parlament, jeho významné akce v běžném provozu           
školy: Podzimní a Jarní hrátky, Den s handicapem, Jarmark, Den          
otevřených dveří, Aprílové dny, besedy s významnými osobnostmi… 

- Na škole zřízeno školní poradenské pracoviště, v němž         
spolupracují školní psycholožka, speciální pedagožky, výchovná      
poradkyně a školní metodičky prevence. 

- Vybavení celé školy moderní didaktickou technikou a velkým          
množstvím didaktických pomůcek pro názornou výuku. Žáci si        
mohou půjčit pro distanční výuku tablet. 

- Otevřená škola vůči rodičům – s důrazem na osobní jednání. Při             
škole pracuje Spolek rodičů žáků Základní školy J. A. Komenského          
Lysá nad Labem. Stanovy na webu: 
http://www.zsjaklysa.cz/index.php?page=srpds 

-  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

- I přes přísná hygienická opatření se nám podařilo realizovat v tomto             
školním roce alespoň tyto volnočasové aktivity 

·        Anglická družina Milischool 

·        Příprava na přijímací zkoušky z Čj a M v 9. r. 

·        Robotika 

·        Šachový kroužek 

  

 

NOVINKY ŠKOLNÍHO ROKU 2020 - 21 

- Semináře primární prevence – Semiramis z.ú. (září - restart          
třídních kolektivů po jarním uzavření škol od 4. ročníku) 
 

- Elektronická žákovská knížka v programu Edookit pro žáky od          
3. ročníku, od r. 2021 - 22 od 1. ročníku 

  

  - Distanční výuka - využití Google  
      Classroom a školního programu Edookit  

http://www.zsjaklysa.cz/index.php?page=srpds

