Zápis rodičů z třídních schůzek
(Průběh schůzky, připomínky rodičů k učitelům, vedení školy, jídelně, …. podněty k
projednání Školské radě).
termín konání: 16. 9. 2020
třídní učitel/ka:
třída:
1) Přivítání rodičů, tento zápis bude zveřejněn na webu školy Rodiče - Zápisy z třídních
schůzek)
2) Hygienická opatření
- povinnost zakrytí úst a nosu ve společných prostorách školy
- omezení stěhování tříd, jednotný zasedací pořádek
- režim v jídelně - jednotlivé třídy chodí v konkrétních časech
- dítě s příznaky respiračních onemocnění - dítě vyzvednout a kontaktovat
praktického lékaře
- omezení pohybu rodičů ve škole
- lékařské potvrzení u chronicky nemocných žáků (alergie apod.)
- aktuální situace ve škole
3) Informace školy
1. Hlavní komunikační kanály (webové stránky, Bakaláři), žádost o aktualizaci
kontaktů
2. Režim třídních schůzek - září, únor; individuální konzultace – listopad, duben
3. Plavání: v rámci vyučování, hradí škola
2. ročník - 2.pololetí (od 4.2.), 1 hodina týdně, čtvrtek
3. ročník – 2. pololetí (od 5.2.), 1 hodina týdně, pátek
4. ročník - 1. pololetí (od 26.11.), 2 hodiny týdně - 8 x náhrada, čtvrtek
5. ročník – ve 2. pololetí (čtvrtek), 2 hodiny týdně, čtvrtek 5.A, 5.B (únor –
duben), 5.C (květen – červen)
6.ročník - 1. - 5.3. 2021 intenzivní kurz plavání (náhrada za loňský rok)
4. Programy primární prevence
- organizace Život bez závislostí - ve 2. – 6. třídách, komplexní program
prevence (4 - 6 hodin na třídu), 1. setkání na konci 1. třídy na téma bezpečí;
- organizace Jules a Jim – ve 4. ročníku program proti kouření, v 7. ročníku,
Alkohol (2 hodiny), Marihuana (2 hodiny)
- organizace Imperativ – 8. ročník – přednáška o extremismu a diváckém násilí
(2 hodiny);
- organizace Společně k bezpečí – 8. - 9. ročník – bloky Kam směřuji I. a Kam
směřuji II. (4 hodiny).
- školní psycholog Klára Vožechová a sociální pedagog Marie Brichová
5. Výuka
- probíráme učivo z doby distanční výuky, na něj pak navazujeme
- na 2. st. nový předmět Tým (nahradil Třídnickou hodinu a ETOV)
- volitelné předměty
- orientace rodičů v GC (plán podpory pro žáky i rodiče, termín bude sdělen
zájemcům)
Kdy nastane učení doma?
chybí 50% a méně žáků třídy či jazykové a jiné skupiny – výuka je
prezenční a je doplněna zadáváním dobrovolných úkolů pro chybějící žáky
přes GC

chybí více než 50% žáků třídy či jazykové a jiné skupiny – výuka je
smíšená, chybějící žáci mají povinnost se účastnit výuky distančně
chybí všichni žáci třídy či skupiny – pouze distanční výuka, je pro žáky
povinná
chybí učitel, ale třída je ve škole – běžné suplování případně doplněné o
online přenos výuky (podle podmínek učebny a podle zdravotního stavu
chybějícího učitele)
4) O akcích třídy, školy
1. Branný den i Legoland přesun na jaro
2. Projektové dny – 13. 10., 26. 11. 2020, 10 2., 29. 3., 10. 5. 2021, jiný režim na
2. stupni
3. Bruslení – 4. ročník – v rámci veřejného bruslení cca 500 Kč, pronajatá hala –
cca 800 Kč za žáka (v závislosti na počtu žáků) – informace v průběhu
podzimu
4. sběrová soutěž - 6. - 9.10.; 1. - 4.12.2020
5. Na www.logickaolympiada.cz možnost přihlásit děti do soutěže (nutná
registrace zákonným zástupcem) – přihlášky do 30. 9.
6. Den školy – 9. 12.
7. Nabídka Klubu volného času při FZŠ Táborská – nabídka kroužků je
k dispozici na webu školy, přihlášky do 25. 9., kroužky běží od 5. 10.
8. Akce třídy
5) Prosba o spolupráci v oblasti údržby učebnic, které škola žákům bezplatně
poskytuje. Prosíme o kontrolu, zda žáci mají učebnice obalené obalem odpovídající
velikosti (nepřilepovat obal k učebnici) a nepíší do nich. Učebnici, která bude politá,
bude mít počmárané nebo potrhané listy, chybějící listy nebo rozpadlou vazbu, bude
škola považovat za nepoužitelnou a bude požadována náhrada (viz Školní řád, článek
IX., bod 7: Také se dobře chovej k učebnicím a školním pomůckám! V případě
poškození nebo ztráty je musíš nahradit novými, a to na vlastní náklady, nebo finanční
kompenzací.)
6) Platby (viz web školy - Platby škole):
číslo účtu školy - 47936041/0100, Komerční banka
1. za pracovní sešity (výši částky sdělí TU) – do 31. 10.
- v hotovosti v kanceláři školy pouze prostřednictvím žáků
- na účet (variabilní symbol 2020240 uveďte jméno a příjmení dítěte a třídu).
2. za školní kroužky – do 23. 10.
- na účet (variabilní symbol 2020241, uveďte jméno a příjmení dítěte a třídu).
- v hotovosti pouze prostřednictvím žáků (u zást. řed. Jitky Svobodové)
3. za školní družinu
- v hotovosti u vedoucí ŠD
- na účet (variabilní symbol 2020239 uveďte jméno a příjmení dítěte a třídu).
7) Příspěvek škole na kopírování 1 balík kopírovacího papíru (na pracovní listy a další
materiály pro výuku), papírové kapesníky – žádost školy o příspěvek na základě
podepsaného souhlasu rodičů
8) Zásady uvolňování a omlouvání

9) Aktualizace školního řádu - předpokládaný termín počátku platnosti je 1.10.2020, o
změnách budou rodiče informováni
10) Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) - na dobu školní docházky
11) Individuální vzdělávací plány
12) Vyzvednutí ztracených věcí – v šatně
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