
Zápis z rodičovské schůzky ze 7. 9. 2021

1. Přivítání rodičů paní ředitelkou v nové přírodovědné učebně.
2. Rodiče byli seznámeni s Řádem školní jídelny. Řád je vyvěšen na nástěnce před jídelnou a 
v MŠ. Odhlašování dětí den předem u p. Zejmonové či p. kuchařky od 7 do 15 hodin. Děti 
mají nárok na oběd pouze první den nepřítomnosti, výdej do jídlonosičů možný
v 12,00 – 12,45 hodin. Pokud nebudou obědy odhlášeny v další dny, platba se navyšuje.
Informace k platbám stravného: Rodiče byli seznámeni s výší stravného u jednotlivých 
věkových kategorií. První platba měla být v srpnu, platí se 10x tzn. poslední platba je splatná
k 15. 5. 2022. Žádáme rodiče, aby nezadávali platby i v dalších měsících, neboť vedoucí 
stravování zpracovává v červenci vyúčtování.   Není možné platit celou částku najednou, 
pouze měsíční platby. Při změnách výše platby jsou rodiče informováni (navýšení s ohledem 
dovršení vyšší věkové skupiny).
3. Provoz a opatření:
Budova školy se otevírá pro ranní ŠD v 6,45 hodin. Žáci, kteří nejsou zapsáni do ŠD, přichází 
v 7.40 hodin. Odpolední ŠD je do 16,30 hodin. Žáci před budovou vypnou mobilní telefony, 
chytré hodinky.
Při vstupu je všem příchozím změřena teplota bezkontaktním teploměrem.
Všichni si desinfikují ruce.
Do školy nevstupují rodiče ani cizí osoby.
Povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy. Žáci byli testováni dvakrát, třetí 
testování proběhne ve čtvrtek 9.9.
4. Dětem byly předány lístečky na uvolňování dítěte.  Škola je zapojena do projektu Ovoce do
škol, děti budou dostávat zdarma mléko, ovoce či zeleninu k svačinkám. Rodiče obdrží 
přihlášku, na které vyplní případné alergie.
5. V čtvrtek 18.11. se děti budou fotografovat firmou Photodienst. Rodiče obdrží fotografie a 
rozhodnou se, zda si je (ne)koupí.
6. Rodiče byli seznámeni s personálními změnami, byla představena nová asistentka 
pedagoga a vychovatelka.
Informace k ŠD: Děti odchází ze školní družiny dle zapsaných odchodů v Zápisním lístku či 
uvolnění zapsané v notýsku ŠD. Upozornění p. vychovatelkou, že v notýsku musí být 
zapsáno, zda dítě odchází v doprovodu nebo samo. Pokud dítě neodchází domů samo, je 
nutné uvést v Zápisním lístku všechny osoby, které dítě vyzvedávají. Děti si přinesou 
podepsané oblečení na zahradu, papírové kapesníky a šťávu. Ve středu bude ŠD odcházet na 
delší procházku v okolí školy, proto děti odchází buď do 13té hodiny nebo až po 15té hodině. 
7. Plánované akce:                                
Pá 10. 9. Kostičky ve škole      10 – 12h        4. a 5.r.
Út 14. 9. Testování před výletem (kdo se testuje vlastním testem ze slin, donese si z domova, 
ostatní mají testy ze školy)
St 15. 9.  Výlet do Prahy (Pražský hrad, Zlatá ulička, Planetárium). Odjezd již v 6,45h od 
školy, návrat cca 17 – 18 h. Rodiče obdrží lístečky s informacemi. Vstupy a program hrazeny 
ze Šablon, rodiče uhradí 350,- Kč za dopravu.
Pá 17. 9. Kostičky ve škole      10 – 12h       1. . 2. a 3. r.
So 18. 9. proběhne Běh Lipovou alejí – pořádá škola ve spolupráci s obcí
Út 21. 9. Turnaj ve vybíjené málotřídních škol – obědy budou odhlášeny, děti obdrží lístek
Pá 24. 9. Výlet do Sobotky - Kostičky a lezecká stěna (hrazeno ze Šablon, na dopravu 
budeme vybírat 200Kč)
8. Rodičům byla nabídnuta fotokniha za školní rok 2020/2021, v které jsou zaznamenány 
všechny akce školy a školky. V případě zájmu je možné si ji soukromě objednat.



Kniha má 48 stran, cena 400,- Kč.
9. Zájmové kroužky : Aj pro 1. a 2. r. a Doučování

10. Rodiče byli seznámeni se Školním řádem (práva a povinnosti zákonných zástupců a žáků, 
oznamování změn ve zdravotní způsobilosti dítěte, oznamování změn telefonních kontaktů, 
žáci mají při pobytu ve škole vypnuté mobilní telefony, chytré hodinky, vhodná obuv s bílou 
podrážkou, ne gumové pantofle, nenosit cennosti, rodiče omlouvají absenci dítěte ústně či 
telefonicky, písemné omluvenky musí být zapsané v ŽK ihned po nástupu do školy, nemusejí 
být od lékaře, lékařské vyšetření není důvod k absenci celého dne, uvolňování dítěte na 1 den 
tř. učitelka, na více dní je nutné vyplnit žádost o uvolnění, kterou schvaluje p. ředitelka, 
postup při úrazu dítěte, poskytování informací do školní matriky, uvolnění z Tv, vzdělávání 
podle IVP, informace s ohledem na GDPR).
11. Aktuální informace ze školy je možné sledovat na webových stránkách školy 
www.skolazahradky.cz
12. Rozdělení žáků do tříd: 
                                     I. třída    1. a 2. ročník   tř. uč. Mgr. Jaroslava Hoffmannová
                                     II. třída   3. a 5. ročník   tř. uč. Mgr. Anna Levová
                                     III. třída  4. ročník tř. uč. Mgr. Věra Přibylová
13. Informace k Tělesné výchově: z hygienických důvodů děti nemohou cvičit v botaskách či 
mikině, v které přišly ráno do školy. Z bezpečnostních důvodů musí mít děvčata delší vlasy 
sepnuté gumičkou, nemohou mít sponky, čelenky, šperky.
Děti si mohou ponechat ve škole botasky na ven nebo si je mohou nosit dle rozvrhu na 
hodinu Tv z domova (ti, kteří používají kvalitní botasky na své tréninky v mimoškolní době).
Je zde ale riziko, že mohou zapomenout a potom nemohou cvičit. 

14. V současné době se buduje oplocení kolem školy, v plánu jsou i venkovní toalety.
15. Diskuze, připomínky rodičů: Rodiče se shodli, že by pro své děti rádi využili v červnu 
pobyt ve škole v přírodě. Zazněly dotazy, zda bude bruslení a plavání. 
16. Ukončení společné schůzky, informace třídních učitelek (jak probíhá výuka, seznámení 
s pravidly a požadavky).

http://www.skolazahradky.cz/

