Komentář ředitele školy k připomínkám
z třídních schůzek 19.3.2019
Děkuji všem rodičům za účast na třídních schůzkách, projednání všech bodů navrhovaného
programu a zpětnou vazbu, která nám pomáhá o školních věcech a školním životě přemýšlet a
směřovat nás dál v naší vizi být školou, kde si každý najde svoje. V následujících řádcích jsem
se pokusil šířeji a v souvislostech odpovědět na jednotlivé dotazy či situace. Pokud by se vám
zdálo, že to „není ono“, ozvěte se. Rád se nad věcí sejdu i osobně.
Pokud máte další připomínky, dotazy či podněty, nečekejte s nimi až na další schůzky. My všichni
(vedení školy i vyučující) jsme připraveni konzultovat podobné ihned a nejlépe osobně.

6.B – třídnické hodiny náplň
V září 2018 jsem podrobně komentoval obsah TH, který máme popsaný ve vlastním materiálu a ŠVP.
Obsah TH je plně v kompetenci TU, záleží na specifických potřebách jednotlivých tříd. Náplň volí TU tak,
aby byla přínosem pro jeho/její práci s třídním kolektivem.
Mezi realizované aktivity patří například:
1. organizační záležitosti (absence žáků, zápisy do eŽK, kontrola eŽK, poučení o bezpečnosti, rozvrh
suplování, akce třídy, elektronická pokladna, příprava školního výletu a exkurze…)
2. předávání informací zástupci Školního parlamentu a Ekotýmu, spolupráce na akcích (volení zástupci)
3. sebehodnocení žáků (pracovní listy, měsíční plány, portfolia apod.)
4. příprava celoškolních akcí (Akademie, V tanečním rytmu, Vánoční jarmark, konec roku…)
5. výzdoba třídy a společných prostor jako prezentace života třídy, reportáže pro školní časopis a školní web
o akcích třídy
6. výtvarné aktivity (malování triček, osobní erby, dárky pro rodiče…)
7. práce s žákovským portfoliem, tvorba pravidel tříd
8. třídní „oslavy“ narozenin a jmenin, sezónní oslavy a besídky (Vánoce, Velikonoce…)
9. diskuse o dění ve třídě (komunitní kruh), řešení zjištěných problémů
10. hry a aktivity OSV sloužící k (sebe)poznání jednotlivců i nácviku kolektivních dovedností (seznamovací
hry, rozvoj komunikace…)
11. venkovní aktivity a cvičení
12. volba povolání (přihlášky na SŠ)
13. besedy (zajímaví lidé, rodiče…)
14. cokoliv dalšího, co bude TU považovat za prospěšné
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Znovu jsem TU připomněl tuto vlastní metodiku i metodiky další (např. http://m.krvysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4082029). 4x ročně odebíráme také
profesionálně dobře zvládnutý časopis Třídní učitel (https://www.zivot-bez-zavislosti.cz/news/druhe-cislocasopisu-tridni-ucitel-a-vedeni-tridy-ukazka/) s mnohými nápady.
Požádal jsem školní psycholožku o pravidelné hospitace i v TH, stejně tak je to úkol i pro vedení školy.

Obědy za plnou cenu
Asi to bylo ve zkratce zapsáno nedokonale. Plnou cenu 88,-Kč platí zákonní zástupci/žáci pouze ve chvíli,
kdy nejsou ve škole (omluvená či neomluvená absence) a oběd si předem neodhlásí v souladu s vnitřním
řádem (osobně, e-stravenkářka, telefonicky). Tedy kromě prvního dne absence, kdy si oběd mohou
vyzvednout do jídlonosičů. Pokud ve škole jsou přítomni a oběd si pouze z nějakého důvodu nevyzvednou,
platí dotovanou/nižší cenu.

Lze ve Školní online pokladně nastavit upozornění na nízký zůstatek?
Ano, program tuto funkci obsahuje. Každý třídní učitel může nastavit částku, při které bude dostávat emailem upozornění se seznamem žáků, kteří mají zůstatek menší, než je nastavená hranice. Upozornění
přijde zároveň i rodičům jednotlivých žáků. Upozorňuji, že tento email odesílá program po nastavení
automaticky a často tak končí v nevyžádané poště/spamu.
Výše limitu pro upozornění se ve škole pohybuje dle uvážení třídních učitelů v rozpětí 20-300 Kč. Všem
třídám, které dosud neměly upozornění nastaveno, bylo k 21.3.2019 nastaveno na částku 100 Kč.
Neměly nastaveno: 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.C, 2.D, 3.A, 3.C, 3.D, 4.C, 6.C, 7.C

Poslední dva odstavce bych si dovolil zařadit sám.
Přehlednost elektronických ŽK a podrobnosti ke známkám.
Někteří rodiče říkají, že nemají přesnější informace ke známkám a vědí pouze, že mají např. z češtiny
jedničku. Každá známka má ale několik dalších doprovodných informací. Kromě váhy (důležitosti) jde také
o titulek a téma (vše viz. obrázek). Samozřejmě pouze pokud vše vyučující vyplní důkladně. V případě
potřeby rádi poradíme s obsluhou.
Podrobný návod k průběžné klasifikaci naleznete zde
https://napoveda.bakalari.cz/wa_klasifikace_prubr.htm, zde pak nápovědu ke všem tématům
https://napoveda.bakalari.cz/index.html?indexw.htm.
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Dobíjení telefonů a dalších osobních elektronických zařízení žáků ve škole
Je z důvodu bezpečnosti v souladu s platnou legislativou a dobrými mravy (náklady na elektřinu hradí
zřizovatel) zakázáno školní řádem. Bohužel se opakuje odstraňování bezpečnostních záslepek a porušování
tohoto zákazu žáky. Je řešeno opakovaným vysvětlováním, domluvou příp. postihováno kázeňskými
opatřeními v souladu s tímto řádem.
8.3. Žákům není dovoleno zapojovat žádné elektrické spotřebiče. Je zakázáno dobíjet ze zásuvek ve škole
vlastní zařízení (např. mobilní telefony, počítače, tablety apod.).
Doporučuji pořídit žákům vlastní powerbanky, které jsou nabíjeny doma.

Ještě jednou díky všem za podporu a spolupráci.
Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel školy
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