 Zápis rodičů z třídních schůzek
(Průběh schůzky, připomínky rodičů k učitelům, vedení školy, jídelně, …. podněty k
projednání Školské radě).
termín konání: 8. 9. 2021
třídní učitel/ka:
třída:
1) Přivítání rodičů, tento zápis bude zveřejněn na webu školy Rodiče - Zápisy z třídních
schůzek)
2) Volby do školské rady za zákonné zástupce žáků - opakované volby z června, označit
dva kandidáty, třídy obejde zástupce volebního výboru s urnou
3) Hygienická opatření
- povinnost zakrytí úst a nosu ve společných prostorách školy
- omezení stěhování tříd
- 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
- je možné očekávat změnu pravidel po skončení trojího testování (třetí testování
je ve čtvrtek 9. 9.)
4) Informace školy
1. Hlavní komunikační kanály (webové stránky, Bakaláři, žákovské emaily),
žádost o aktualizaci kontaktů
2. Karel Zavřel - nově zástupcem ředitele pro druhý stupeň
3. Režim třídních schůzek - září, únor; individuální konzultace – listopad, duben
4. Programy primární prevence
- spolupracujeme s organizacemi Život bez závislostí, Jules a Jim, Imperativ,
Společně k bezpečí, Divadelta, Nevypusť duši
- nabídka webináře pro rodiče 23. 9. 17:30, ohledně závislostí na digitálních
technologiích, více informací a přihláška na webu školy
- nabídka účasti v růstové skupině pro žáky 3. - 8. ročníku, více informací na
webu školy
- školní psycholog Klára Vožechová, sociální pedagog Marie Brichová, školní
metodik prevence Dagmar Kavková
5. Výuka - změna Školního vzdělávací programu
- reagujeme na změny RVP, posilujeme výuku přírodovědných a technických
předmětů a informatiky, využíváme zkušeností z doby distanční výuky
- nový předmět Konstruktér (3. a 4. r.) zaměřen na práci se stavebnicemi
- Svět práce v 7. r. zaměřen na práci s 3D tiskárnou a modelováním
- Informatika zařazena nově od 3. do 9. ročníku, zaměřena na rozvoj digitální
gramotnosti, algoritmického myšlení, robotiku
- nový předmět Kamarádi (1. a 2. r.) pro zařazení komunitních kruhů
- nový předmět Evropan (9. r.) pro realizaci mezioborových projektů z oblasti
zeměpisu a výchovy k občanství
6. Výuka cizích jazyků: Nejméně jednu hodinu angličtiny týdně vede ve všech
skupinách rodilý mluvčí. Nabídka nepovinných předmětů v 8. ročníku konverzace v němčině, ruštině, francouzštině - vše v úterý 8. vyuč. hodinu

7. Nabízíme setkání pro rodiče zaměřené na výuku matematiky Hejného
metodou, 1. ročník 18. 10., 2. ročník 21. 10., 3. ročník 12. 10., 4. a 5. ročník
společně 14. 10., vždy od 16:30 hodin. Přihlašování přes online formulář na
webu školy. V případě zájmu nabídneme i na druhém stupni.
8. 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 online prostředí Google Classroom (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)
5) O akcích třídy, školy
1. volno ředitele školy 27. 9.
2. Branný den: 1. 10. druhý stupeň a 4. 10. první stupeň
3. Projektové dny – 12. 10., 2. 12., 3. 2., 27. 4., 30. 5.
4. sběrová soutěž: 5. – 8. 10., 14. – 17. 12.
5. Den školy – 8. 12.
6. Nabídka Klubu volného času při FZŠ Táborská – nabídka kroužků je
k dispozici na webu školy, přihlášky do 24. 9., kroužky běží od 4. 10.
7. Akce třídy - školy v přírodě na 2. stupni od 13. do 17. 9.,
kdo se neúčastní, navštěvuje sběrnou třídu ve škole, každý den 1. - 4. vyuč. h.
6) 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.)
7) 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 2021264 uveďte jméno a příjmení dítěte a třídu).
2. za školní kroužky – do 23. 10.
- na účet (variabilní symbol 2021265, 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 2021263 uveďte jméno a příjmení dítěte a třídu).

8) 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
9) Zásady uvolňování a omlouvání
10) Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) - pro žáky prvních tříd a nové
žáky, platný na celou dobu školní docházky
11) Individuální vzdělávací plány - projednat a podepsat do 30. 9.

Podněty k projednání ve Školské radě:

……………………..
zapisovatel/ka

……………………
třídní učitel/ka

……………………
vedení školy

……………….….
Školská rada

