
 

Zápis z třídních schůzek konaných 13. 9. 2018 

1. Informace k organizaci výuky, seznámení s požadavky 

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

(Mgr. Halířová), PČ (Mgr. Mrázková) a VV (Mgr. Sedláková). 

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

- 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). 

- V současné době se snažíme o odbourávání sčítání a odčítání na prstech (více viz Týdenní 

plány).  

2. Požadované pomůcky a další vybavení 

- Minimálně zpočátku prosím zajistěte větší dohled nad chystáním věcí, množí se nám 

zapomínání, které se bohužel týká i DÚ. Pozornost prosím věnujte také přípravě rýsovacích 

pomůcek do geometrie, kterou budeme mít podle stávajícího rozvrhu stabilně ve čtvrtek. 

Od příštího týdne již budeme zapomínání evidovat. 

Přehled školních potřeb naleznete na webu v záložce Pro rodiče. 

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

- 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 být jen záloha. 

- Zvažte také pořízení náramkových hodinek, 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, 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. Školní 

řád v Deníku žáka s dětmi prosím neprodleně prostudujte a podepište.  

- Změny školního řádu se týkají především zákazu vstupu do budovy školy i na schodiště 

školy s koloběžkami a koly, který jsme zavedli z důvodu větší bezpečnosti. 

- Připomínám další zvláště důležitá pravidlo týkající se zákazu používání mobilních telefonů 

během vyučování i přestávek. Děti musí mít telefon vypnutý a uložený v aktovce od 

příchodu do třídy až po skončení vyučování. Telefon mohou děti ale používat při čekání 

v řadě na oběd. 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. 

- Pozornost věnujte prosím také pravidlům o omlouvání dětí. 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. 

- 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. 

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. 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 

- 27. 9. bude z důvodu stavebních úprav souvisejících s budováním páteřní sítě školy 

uděleno ředitelské volno. Pro zájemce bude otevřena školní družina od 7:00 do 15:00. 

Přihlášku si můžete vyzvednout u p. vychovatelky Přikrylové. 

- Od 4. 10. začínáme plavat. Čeká nás 10 lekcí každý čtvrtek až do 16. 12. Pokud jste tak už 

neučinili, co nejdřív mi prosím zašlete originál zdravotního potvrzení (týká se všech dětí, 

které jsem jmenovala na třídních schůzkách). Plavání je součástí výuky TV, proto je pro děti 

povinné. Děti mají v rámci dotací hrazeny výuku plavání i dopravu, proto nebudeme vybírat 

žádný poplatek.  

- Termíny sběru papíru ve škole budou upřesněny. Do sběrové soutěže škol se započítává 

také papír, který odvážíte přímo do sběrny od 1. 10. 2018. 

- Škola v přírodě 2019 proběhne v rozmezí 17. 3. – 12. 4. 2019 v oblasti CHKO Jeseníky. 

Odjezd je předběžně plánován na neděli ráno, příjezd na pátek odpoledne. Přihlášky budu 

rozdávat na konci září. ŠVP bude částečně dotována z grantu školy poskytovaného Státním 

fondem životního prostředí. Předpokládaná cena na žáka bude činit cca 2 000,-. Příspěvky 

na ozdravné pobyty poskytují po realizaci akcí také zaměstnavatelé a zdravotní pojišťovny. 

6. Další akce a nabídky 

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

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

jinými subjekty. Jedná se o kroužek AJ s rodilým mluvčím (45 minut každé úterý za 1 500,- 

za pololetí) a Veselá věda (14:15-15:15 ve čtvrtek za 1 200,- za 15 lekcí). Dále Vám nabízíme 

kurz In-line bruslení (každý pátek od 21. 9. v 13:00-14:30, celkem 4 lekce, přihlášky a další 

informace získáte u p. vychovatelky Přikrylové, přihlášky elektronicky do 17. 9.). 

- Do 30. 9. máte možnost přihlásit své dítě do logické olympiády. Základní kolo proběhne 

online v průběhu října (ve škole nebo doma). Více informací k akci Vám ochotně podá Mgr. 

Mrázková. 

- 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. 

- Nabídka individuálního focení dětí na stolní kalendář 2019 (250,- za 1 kalendář, 3 ks 

fotografií 10×15 cm, 4 průkazové fotografie – ukázka viz zádveří vstupní haly). Focení 

proběhne 26. 10.   

- Děti budou dostávat 2× měsíčně ovoce a mléko.  



- Na chodbách školy budou v nejbližší době instalovány várnice s čajem pro zájemce o pitný 

režim, který zajišťuje školní jídelna.  

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 26. 10. (peníze začnu vybírat až po zveřejnění nabídky). 

- Z loňské školy v přírodě zůstal přeplatek 40,- na žáka. Po odsouhlasení na třídních 

schůzkách převedu částku do třídního fondu. 

- Od zájemců vybíráme 20,- na čaj a 50,- za DVD z loňské akademie. 

8. Poradenské služby školy 

- Od loňského roku 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! : ) 


