
Zápis z rodičovské schůzky ze dne 5. 9. 2018 
 
1. Přivítání rodičů paní ředitelkou. 
2. Rodiče byli seznámeni s Řádem školní jídelny. Řád je vyvěšen na nástěnce před 
jídelnou. Odhlašování dětí nejlépe 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. 
Informace k platbám stravného: První platba byla k 20. 8., platí se 10x tzn. poslední 
platba je splatná k 20. 5. 2019. Vyúčtování proběhne k 15. 7. 2019. Žádáme rodiče, 
aby nezadávali platby i v dalších měsících. Není možné platit celou částku najednou, 
pouze měsíční platby.  
Již v červnu rodiče obdrželi lísteček s novým číslem bankovního účtu, na který 
se platí pouze stravné. Údaje jsou vyvěšené ve vestibulu školy. 
3. Ve středu 26. 9. se děti budou fotografovat firmou Photodienst, rodičům byl 
předložen náhled pozadí. 
4. Dětem byly předány lístečky na uvolňování dítěte, přihlášky na zájmové kroužky 
Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol, děti budou dostávat 2x měsíčně 
zdarma ovoce či zeleninu k svačinkám. 
5. Dětem, které byly na škole v přírodě, bude převeden zůstatek 220,- Kč do třídního 
fondu. Třídní učitelky si dle uvážení (či výše zůstatku z loňského roku) vyberou 
finanční částky:      1. ročník – 200,- Kč, 4. ročník  - 150,- Kč 
 
Papírové kapesníky do školy nenosí žáci  3 a 4. ročníku (máme z loňského roku, p. 
uč. požádala rodiče, aby dohlédli na to, aby děti měly vždy u sebe kapesník). 
Žáci 2. a 5. ročníku papírové kapesníčky (balíčky ne krabice) přinesou sami 
z domova. Žákům 1. ročníku zakoupí p. uč. z  tř. fondu.  
6. Informace k ŠD: Děti odchází ze školní družiny dle zapsaných odchodů v Zápisním 
lístku či uvolnění zapsané v notýsku ŠD. Pokud dítě neodchází domů samo, je nutné 
uvést všechny osoby, které dítě vyzvedávají. Děti si přinesou oblečení na zahradu, 
papírové kapesníky, šťávu.  
7. V letošním roce bude pokračovat keramika pro veřejnost, termíny budou vyvěšeny 
na nástěnce v přízemí. 
8. 1. a 2. října se bude hradit poplatek (školné) za školní družinu na 4 měsíce. 
Platba ŠD – 240,- Kč.  
11. Plánované akce: St 19. 9. turnaj ve vybíjené (školáci mají odhlášené obědy, děti, 
které nehrají, mohou odcházet v 11,40 hodin) 
                                 
                          So  22. 9. Běh lipovou alejí 
                                       
                          Pá 19. 10. v 16, 30h na Sokolovně – vystoupení pro starší 
spoluobčany 
                             29. – 30. 10. podzimní prázdniny 
                          Po 12. 11. lampionový průvod obcí, z hlediska bezpečnosti je nutný 
doprovod dětí rodiči. Školáci mohou přespat ve škole. 
                          Pá 29. 11. škola pořádá od 16 hodin Vánoční jarmark na školní 
zahradě – vystoupení dětí ZŠ i MŠ, stánky s občerstvením, prodej výrobků nejen 
z keramiky, háčkované ozdoby, perníčky a další překvapení. Již nebude vánoční 
besídka na sále Sokolovny. 
                           
Od února bude probíhat plavecký výcvik. 



 

12. 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 vyučování vypnuté mobilní telefony, vhodná 
obuv s bílou podrážkou, ne gumové pantofle, nenosit cennosti, rodiče omlouvají 
absenci dítěte ústně či telefonicky, písemné omluvenky musí být zapsané v ŽK, 
nemusejí být od lékaře, lékařské vyšetření není důvod k absenci celého dne, postup 
při úrazu dítěte, poskytování informací do školní matriky) a Vnitřním řádem školní 
družiny.  
13. Pokud budou rodiče posílat peníze po dětech, žádáme o zapsání na lísteček na 
jaký účel je platba (např. mléko, výlet, třídní fond atd.) a pokud možno zaslat přesnou 
částku. 
14. Aktuální informace ze školy je možné sledovat na webových stránkách školy 
www.skolazahradky.cz 
15. Rozdělení žáků do tříd:  
                                     I. třída    1. ročník   tř. uč. Mgr. J. Hoffmannová 
                                     II. třída   2. a 5. ročník   tř. uč. Mgr. Věra Přibylová 
                                     III. třída  3. a 4. ročník tř. uč. Mgr. Anna Levová  
16. 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. 
17. V loňském roce byly testování žáci 3. a 5. ročníku. Třeťáci si vedli velice dobře, 
získali 3 ocenění za nejlepší výsledek, 2. místo a 3. místo v kraji. 
Jedna žákyně z 5. ročníku se na základě přijímacího řízení vzdělává na gymnáziu. 
18. Ukončení schůzky, individuální konzultace s třídními učitelkami. 
 
 

 

http://www.skolazahradky.cz/

