 Zápis rodičů z třídních schůzek
(Průběh schůzky, připomínky rodičů k učitelům, vedení školy, jídelně, …. podněty k
projednání Školské radě).
termín konání: 7. 9. 2022
třídní učitel/ka:
třída:
1) Přivítání rodičů, tento zápis bude zveřejněn na webu školy Rodiče - Zápisy z třídních
schůzek)
2) Informace školy
1. organizace výuky - s ohledem na možnou covidovou situaci zachováváme
homogenitu tříd a minimalizujeme spojování skupin (kmenové učebny, DCj,
ranní družina)
2. Režim třídních schůzek - září, únor; individuální konzultace – listopad, duben
3. Programy primární prevence
- v průběhu září obdrží rodiče zprávu o činnosti preventivního týmu za
uplynulý školní rok
- nabídka dvou webinářů pro rodiče (říjen a listopad),
- nabídka účasti v růstové skupině pro žáky 3. - 8. ročníku,
- více informací pošleme přes Bakaláře
- školního psychologa aktuálně nemáme, v případě potřeby pomůžeme s
vyhledáním vhodného pracoviště pro psychologickou pomoc
4. Nabízíme setkání pro rodiče zaměřené na výuku matematiky Hejného
metodou, 1. ročník 10. 10., 2. ročník 3. 10., 3. ročník 6. 10., 4. a 5. ročník
společně 26. 9., vždy od 17:00 hodin. Přihlašování přes online formulář na
webu školy. V případě zájmu nabídneme i na druhém stupni.
3) O akcích třídy, školy
1. volno ředitele školy - zatím není plánováno
2. Branný den: konec září, zvlášť 1. - 4. třída a 5. - 8. třída
3. Legoland - 27. 9.
4. Projektové a oborové dny – 11. 10., 1. 12., 1. 2., 28. 4., 18. 5.
5. sběrová soutěž: 4. – 7. 10., 13. – 16. 12.
6. Den školy – 6. 12.
7. Nabídka Klubu volného času při FZŠ Táborská – nabídka kroužků je
k dispozici na webu školy, přihlašování letos nově - přihlašovací formulář též
na webu (do 23. 9)., kroužky běží od 3. 10. Klubíčko zatím bude otevřeno
pouze v poledních pauzách pro 2. stupeň, hledáme vychovatele.
4) 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 2022291 uveďte jméno a příjmení dítěte a třídu).
2. za školní kroužky – do 23. 10.
- na účet (variabilní symbol 2022292, 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 2022290 uveďte jméno a příjmení dítěte a třídu).
5) Příspěvek škole na kopírování 1 balík kopírovacího papíru na pololetí (na pracovní
listy a další materiály pro výuku), papírové kapesníky – žádost školy o příspěvek na
základě podepsaného souhlasu rodičů
6) Zásady uvolňování a omlouvání, vybraná školní pravidla
1. hlavní komunikační kanály (webové stránky, Bakaláři, žákovské emaily),
žádost o aktualizaci kontaktů (doplnění telefonních čísel)
2. omlouvání - pouze prostřednictvím Bakalářů; zákonný zástupce je povinen
doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních
dnů od počátku nepřítomnosti; nepřítomnost omlouvá do Bakalářů nejpozději
do 7 kalendářních dnů po příchodu žáka do školy;
3. omlouvání na dobu delší než 2 vyučovací dny - zákonný zástupce omlouvá
stejně jako v předchozím případě; doporučujeme domluvu s učitelem/učiteli na
učivu (na 2. stupni mají žáci probrané učivo v G-učebně)
4. uvolňování z výuky v průběhu dne - pokud žák odchází z výuky v průběhu
aktuálního dne, prokáže se podepsaným lístečkem od rodiče; pokud žák
odchází ze školy sám bez doprovodu rodičů, uvede zákonný zástupce tuto
skutečnost na omluvenku/lísteček
5. mobilní telefon má žák během výuky uklizený a nastavený tak, aby nerušil ve
výuce; telefon má uklizený také během stravování ve školní jídelně; toto
pravidlo se vztahuje na jakákoliv multimédia
6. nealkoholické pivo považujeme za nápoj nevhodný pro děti, podobně jako
alkoholické a energetické nápoje;
7. žáci přicházejí do školy nejpozději v 8:10, pak se šatna zamyká; změny v
rozvrhu tímto nejsou dotčeny
8. vstup rodičů a dalších osob do školy je v dopoledních hodinách možný pouze
hlavním vchodem (zvoňte na paní hospodářku), v odpoledních hodinách pouze
přes šatny (s evidencí v návštěvní knize u paní šatnářky)
9. učebnice jsou obalené; učebnici, která bude politá, bude mít počmárané nebo
potrhané listy, chybějící listy nebo rozpadlou vazbu, bude škola považovat za
nepoužitelnou a bude požadována náhrada
7) Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) - pro žáky prvních tříd a nové
žáky, platný na celou dobu školní docházky
8) Individuální vzdělávací plány - projednat a podepsat do 30. 9.

Podněty k projednání ve Školské radě:

……………………..
zapisovatel/ka

……………………
třídní učitel/ka

……………………
vedení školy

……………….….
Školská rada

