
Třídní schůzky 2. A  dne 6. 9. 2022 

1. Vzájemné představení a kontrola údajů na Kartě žáka. 

2. Komunikační kanály: web školy (stránky třídy), žákovská knížka, e-mail, páteční zpravodaj (e-

mail), telefon (Eva Šubrtová: 734 513 535), SMS preferovány v době vyučování, osobní 

konzultace po vzájemné dohodě. 

3.  Seznámení se školním řádem (v plném znění na webu) s důrazem na včasné příchody do 

školy (8:20 je žák již ve třídě), nošení školních uniforem, bezpečné přezůvky, omlouvání 

nepřítomnosti žáků. 

4. Číslovaný klíček k šatnové skříňce bude žákům předán, až bude k dispozici. Pravděpodobně 

bude vázán vratnou peněžní zálohou. 

5. Parkovací karty pro rodiče dovážející své děti před školu je potřeba aktualizovat, celodenní 

parkování před školou není možné. 

6. Školné se zatím nenavyšuje, ekonomická situace školy je průběžně vyhodnocována, v případě 

změny budou rodiče včas informováni. 

7. Ve škole působí metodik prevence (Mgr. Jindřiška Chadimová). Zajišťuje mj. cílený 

certifikovaný program pro 1.st.ZŠ, který by měl pomoci předcházet nežádoucím sociálně 

patologickým jevům ve škole. 

8. Plánované akce  - budou oznamovány prostřednictvím vyjmenovaných kanálů. Aktuálně 

v plánu jsou:  29. 9. - naučná vycházka na Vyšehrad, říjen - přírodovědná vycházka do 

Milíčovského lesa, listopad – dopolední program v Toulcově dvoře, prosinec – výstava 

v Betlémské kapli, 19. 12. školní dobročinný jarmark. 

Při akcích mimo budovu školy prosím o maximální součinnost (přijít včas, předem dítě 

omluvit, zaplatit v termínu apod.), aby odchod od školy mohl být plynulý a klidný. 

9. 23. 9. se v ZŠ odehraje ukázková hodina florbalu, jde o nábor do externího sportovního 

kroužku. 

10. Oslavy narozenin žáků: Narozeniny dětí si připomínáme v kroužku, pokud pošlete třídě něco 

dobrého na zub nebo pro zábavu (není nutné ani povinné), bude se malá oslava odehrávat 

v rámci prodloužené velké přestávky.  

11. Je možné dobrovolně přispět na nákup drobných odměn, občerstvení nebo spotřebního 

materiálu na přípravu jarmarku či PČ, svěřené prostředky budou na konci školního roku 

vyúčtovány. 

 

 

Těším se na spolupráci v novém školním roce 2022/23.  

EŠ 

 

 


