
 

Zápis z třídních schůzek konaných 12. 9. 2019 

1. Informace k organizaci výuky, seznámení s požadavky 

- Informace o nových vyučujících - AJ (Mgr. Balášová / Mgr. Vincenová), HV (Mgr. 

Komínková) a VV (Mgr. Ševčíková). 

- Systém domácí přípravy (ústní i písemné) – viz třídní web (záložka Pro rodiče).  

Vl a Př – na každou hodinu zopakujte 2-3 poslední učiva (2 poslední učiva budu zkoušet 

ústně nebo písemně, 3. učivo je jen na připomenutí), při přípravě na Vl pracujte také 

s mapou. 

ČJ – pravidelně opakujte zejména vyjmenovaná slova, slovní druhy, při psaní se budeme 

i nadále soustředit na párové souhlásky, vlastní názvy, i/y uvnitř slov (vyjmenovaná slova) 

a přidáme si koncovky podstatných jmen (vzory), děti by měly číst plynule (bez slabikování 

a bez chyb). 

M – pravidelně opakujte násobilky, nadále budeme automatizovat početní spoje (+ a – 

s přechodem přes 10, násobení s malou násobilkou), které budeme využívat při počítání 

složitějších početních operací a při počítání s většími čísly.  

- Přehledy učiva z ČJ a M naleznete na třídním webu pod záložkou Za školou. U některých 

uvádím také odkazy na online procvičování na jiných stránkách. Odkazuji také na online 

procvičování AJ. 

- O probraném učivu Vás budu informovat prostřednictvím týdenních plánů (viz záložka Pro 

rodiče). 

- Hodnocení žáků z předmětů není průměrem známek. Je souhrnem klasifikace z ústního a 

písemného zkoušení, hodnocení práce v hodině (aktivita žáka), plnění zadaných domácích 

úkolů, případně dobrovolných DÚ, vedení sešitů Vl a Př (úplnost zápisů včetně zadaných 

obrázků, úhlednost sešitu, podtrhané zápisy…). Součástí hodnocení z ČJ je také čtenářský 

deník (min. 2 knihy za pololetí – 1. zápis do deníku nejpozději do konce října, 2. zápis do 

konce prosince). 

- Děti budou mít i nadále možnost zapojit se aktivně do vyučování (projekty, referáty, 

zajímavé ukázky, soutěže). Spolu s dětmi jsme se domluvili na pokračování tvorby 

Encyklopedie zvířat, kterou najdete na našem třídním webu pod záložkou Všeználek. 

 

 

 



2. Požadované pomůcky a další vybavení 

- Minimálně 1 týdne prosím zkontrolujte aktovku a pouzdro. Pomůcky prosím podepište, a 

to včetně pravítek, tužek, pastelek. Před hodinou geometrie prosím seřiďte kružítko a 

dohlédněte na ostrouhání tužky č. 3. 

Z praktických důvodů prosím pořiďte strouhátko s krabičkou. 

Přehled školních potřeb naleznete na webu v záložce Pro rodiče. 

Od příštího týdne již budeme zapomínání evidovat. 

- Zkontrolujte prosím obaly (všechny sešity, učebnice a pracovní sešity by měly být obalené). 

Děti si měly do pondělí donést 15 malých obalů a 10 velkých obalů (chybějící obaly prosím 

neprodleně doplňte). 

- Cvičební úbor si budou děti nechávat ve škole. Domů si jej mohou odnášet dle potřeby. Ve 

dnech, kdy mají děti TV, prosím omezte šperky a hodinky. Delší vlasy sepněte gumičkou.  

- Děti si mohou do školy donést zásobu kapesníků, které budou mít uloženy v pytlíku. 

Kapesníky prosím přidávejte také do aktovky a pravidelně kontrolujte. Kapesníky ve škole 

by měly sloužit jen jako záloha. 

- Pokud děti ještě nemají náramkové hodinky, zvažte jejich pořízení a znalost hodin s dětmi 

prosím také trénujte. Zužitkujeme to především na škole v přírodě. 😊  

- Budu ráda, pokud si děti do školy donesou pokojovou květinu (ideálně nějakou 

nenáročnou, ke které nemáte citovou vazbu, děti se o ni budou starat samy 😊). 

- Uvítáme jakýkoli i zbytkový výtvarný materiál (především papírový, ale také textilní, 

případně stavební – dřevo, hobliny, piliny…, jakékoli kancelářské potřeby kromě propisek). 

Pokud si nebudete jisti použitelností, dejte mi prosím předem vědět. 

 

3. Školní řád 

- V Deníku žáka (dříve papírová ŽK) mají žáci uvedenu pouze zkrácenou verzi školního řádu. 

Plná verze je dostupná na webu školy a na úřední desce v zádveří hlavního vchodu.  

- Změny školního řádu se týkají především používání mobilních telefonů ve škole. Děti musí 

mít telefon vypnutý a uložený v aktovce od vstupu do školy až po její opuštění. Pokud byste 

se s dítětem potřebovali urgentně spojit, kontaktujte prosím mě. V případě, že mě 

nezastihnete na telefonu, což je v době vyučování i přestávek pravděpodobné, zavolejte do 

kanceláře školy. V ojedinělých a důvodných situacích po předešlé domluvě s vyučujícím 

může mít dítě mobil zapnutý, případně může zavolat. 

- Pozornost věnujte prosím také pravidlům o omlouvání dětí (tuto pasáž si prosím detailněji 

nastudujte z plné verze Školního řádu). Při informování školy o absenci můžete využít 

jakýkoli způsob, nicméně uvítám, pokud mě budete informovat prostřednictvím mého 



pracovního emailu, ke kterému mám nejsnadnější přístup. Omlouvání žáků akceptujeme 

pouze prostřednictvím Deníku žáka, kde je možné omluvenku opatřit podpisem. Prosím 

o neprodlené informování o nepřítomnosti a včasné omlouvání po návratu dítěte do školy. 

Žák musí být řádně omluven do 5 pracovních dnů po návratu do školy, jinak je absence 

automaticky brána jako neomluvená. 

Vyhněte se prosím zbytečným absencím, které způsobují problémy při dohánění učiva a 

dopisování zápisů. Žák je povinen samostatně si probrané učivo doplnit v co nejkratším 

čase. Při dlouhodobější absenci z rodinných důvodů se předem domluvte na průběžném 

doplňování učiva. Pokud budete potřebovat doplnit učivo, které zamešká dítě během 

nemoci, sami mě prosím kontaktuje. 

- Připomeňte dětem prosím okamžité hlášení školních úrazů přítomnému vyučujícímu. 

- V případě úmyslného poškození majetku školy žákem jsou rodiče povinni škodu uhradit. 

- O prospěchu a práci žáků budete informování prostřednictvím elektronické ŽK. V případě 

ztráty přihlašovacích údajů nebo jiných technických problémů prosím kontaktujte zástupce 

školy. Přístupová hesla dostávají také žáci od 3. ročníku. Tato hesla nejsou záměrně totožná 

s Vašimi, protože žáci mají přístup omezen. 

- Dohlédněte prosím na včasný příchod žáků do školy. Žáci musí při příchodu i odchodu ze 

školy použít svůj vlastní čip. Na čipování máme naveden systém sledování absence. 

V případě zapomenutí čipu se musí při příchodu do školy žáci hlásit v kanceláři školy. Ráno 

musí být žáci přihlášeni čipem do 7:45! 

- Vchody do budovy jsou rozděleny podle šatních skříněk. Žáci s šatními skříňkami na RVJ 

musí používat k příchodu i odchodu boční vchod na ulici Kozlovskou. Výjimky – dřívější 

příchod do školy, dřívější odchod ze školy, vyzvedávání dětí rodiči ze ŠD. 

 

4. Odchody žáků ze školy v době vyučování 

- O plánovaném odchodu svého dítěte ze školy mě prosím informujte dopředu 

prostřednictvím emailu nebo zprávou na lístečku, který si budu zakládat. Uveďte také, zda 

bude dítě někdo vyzvedávat, nebo zda může ze školy odejít samo. Při dřívějším odchodu 

ze školy se musí žák hlásit v kanceláři školy. Dítě si prosím vyzvedněte u hlavního vchodu.  

- Výše uvedená informace se netýká žáků, kteří mají vzhledem k pravidelným odchodům 

schválenu změnu organizace výuky.  

Pokud byste měli o změnu organizace výuky vzhledem ke kolizi s rozvrhem zájem, 

informujte mě prosím a zároveň kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. Mrázkovou, která 

bude žádost vyřizovat (tel. 720 052 435 nebo emailem). 

 

 



5. Plánované akce 

- 19. 9. od 16:00 proběhne pro zájemce instruktáž k používání EŽK. 

- Od 26. 9. začínáme plavat. Čeká nás 10 lekcí každý čtvrtek až Vánoc. K plavání je nutný 

originál zdravotního potvrzení, který mi prosím zašlete do pátku 13. 9 (pokud jste tak už 

neučinili).  

Plavání je součástí výuky TV, proto je pro děti povinné. Pokud by dítě ze zdravotních 

důvodů nemohlo absolvovat některou z lekcí, prosím o písemnou omluvu. Vzhledem 

k tomu, že plavání bude probíhat v koncových hodinách, je možné se domluvit také na 

předčasném odchodu dítěte ze školy. 

Lekce plavání za děti hradí škola, dopravu mají částečně hrazenu z dotací.   

Natrénujte prosím nasazování čepic. 

- Od 1. 10. začíná soutěž sběrných dvorů. Termíny školního sběru budou upřesněny. 

- 1.-7. 10. se uskuteční Logická olympiáda (viz rozdané letáčky). Bližší informace budou 

poskytovat p. uč. Mrázková a p. uč. Válková. 

- 1. 11. proběhne pro zájemce focení dětí na stolní kalendář (viz ukázka v zádveří školy). Cena 

sady je 270,-, cena sady se sourozenci 310,-. 

- Škola v přírodě 2020 proběhne v rozmezí 15. 3.– 24. 4. v oblasti Horní Bečvy. Odjezd je 

předběžně plánován na neděli ráno, příjezd na pátek odpoledne. Závazné přihlášky budeme 

vybírat do 1. 11., poté se budou sestavovat turnusy s konkrétními termíny.  

Celková cena na žáka činí 3 100,-, vybírat od rodičů budeme pravděpodobně 2 600,-, zbytek 

částky pokryje grantová dotace poskytnutá Státním fondem životního prostředí 

 

6. Další akce a nabídky 

- Nabídka kroužků a klubů školy bude zveřejněna v nejbližší době na stránkách školy a 

třídním webu.  

Mimo toho můžete přihlásit své dítě do kroužků probíhajících na půdě školy realizovaných 

jinými subjekty:  

AJ s rodilým mluvčím (1× týdně v úterý, 45 minut, 1 500,- za pololetí, přihláška na webu). 

Kroužek LEGO – stavění motorizovaných modelů (prezentace kroužku v hale školy). 

- V odpoledních hodinách mají žáci možnost navštěvovat školní hřiště. Upozorňuji, že se 

jedná o mimoškolní aktivitu a za žáky tak nezodpovídáme. Rodiče jsou dle provozního 

řádku povinni uhradit veškerou způsobenou škodu. 

- Děti budou dostávat ovoce a mléko.  

 

 



7. Výběr a vyúčtovávání finančních prostředků 

- Vybíráme 1 500,- do třídního fondu. Tato částka slouží k úhradě nakoupených sešitů, 

pracovních sešitů, drobných výtvarných potřeb neuvedených v seznamu pomůcek, xerox 

papírů atd. Pokud jste tak ještě neučinili, prosím o urychlené doplacení. Předem děkuji. 

- SPŠ odsouhlasilo poplatek 300,- do svého fondu (částku nebudu vybírat, zaplatím z třídního 

fondu) a poplatek 100,- za kroužky školy (při jakémkoli počtu kroužků). Kroužky prosím 

zaplaťte do konce října (peníze mi prosím zašlete spolu s přihláškou). 

 

8. Poradenské služby školy 

- I letos máte možnost využít služeb Školního poradenského pracoviště (více informací na 

informačních panelech u hlavního vchodu do školy a na webu školy). 

- K dispozici je Vám také výchovná poradkyně školy Mgr. Mrázková, kterou nejlépe 

zastihnete telefonicky na čísle 720 052 435 nebo na emailu.  

 

Všem Vám děkuji za hojnou účast a budu se těšit na příjemnou spolupráci! 😊 


