Program třídních schůzek 18. 10. 2016
1. Volba nového nebo potvrzení stávajícího třídního důvěrníka a jeho zástupce (zástupci rodičů ve Sdružení
rodičů) – jméno a kontakty na oba uvést do zápisu
Jméno a Příjmení, Titul.

Telefon

E-mail

Třídní důvěrník
Náhradník
Příprava nových stanov v souvislosti s přechodem sdružení na spolek nejdéle k 1.1.2017.
2. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 bude po schválení školskou radou po 15.10. k dispozici
na webových stránkách školy www.zstylova.cz nebo v kanceláři školy.
3. Seznámení se školním řádem (+Desatero pravidel vzájemného chování, řád šaten, řád knihovny, řád školní
jídelny, řád školních hřišť) a Pravidly pro hodnocení výsledků žáků
 provedou TU
 k dispozici dále na webových stránkách školy www.zstylova.cz , na vývěsce u hl. vchodu, v kanceláři školy
nebo u třídních učitelů/učitelek
 změna školního řádu pro 2016/2017 především: školní online pokladna, skříňky ve třídách, právo žáků

obracet se na školskou radu a povinnost školské rady se zabývat těmito vyjádřeními a svá stanoviska
odůvodnit ( č. j. JKT 504/2016).
4. Podněty, návrhy, nápady, připomínky pro vedení školy pro organizaci školního roku 2016/2017
 uvést do zápisu
 podněty z třídních schůzek 1. 3. 2016 komentovány na webu školy
 plány činnosti (výchovné poradenství, prevence, ŠD a ŠK, EVVO) budou na webu školy
5. Školní online pokladna
 funguje a přináší a naplňuje očekávání (zjednodušení práce pro rodiče – po zaregistrování, zjednodušená
práce pro vyučující, přehlednost, věcná správnost)
 apel na dokončení registrace všech!!! - zvláště vyšší ročníky a na zajištění dostatku prostředků
 návod na webu nebo poradíme telefonicky a osobně (paní ekonomka Hodíková)
 18. 10. od 16:00 hod. paní ekonomka Hodíková připravena pomoci ve své kanceláři
 Prosíme rodiče o písemný souhlas s převodem zůstatku na další školní rok (některé platby např. za
cvičebnice probíhají i o prázdninách, v případě 9. tříd na mladší sourozence)
6. Činnost ŠPP – Školní poradenské pracoviště – veškeré kontakty a konzultační hodiny jsou k dispozici na
www.zstylova.cz
 školní psycholožka: Mgr. Zuzana Maříková
1. stupeň, 2. patro, tel. 723 144 349 nebo 382215104/128, PO-PÁ 8:00-15:30 po telefonické dohodě,
výchovný poradce, péče o žáky s SVPU, poradce pro volbu povolání: Mgr. Drahomíra Nedomová
kabinet M, tel: 382215104/117, konzultace v pondělí 8:00-9:40, úterý 14:35-15:20 a pátek 10:55-11:40
školní metodik prevence: Mgr. Ladislava Lecjaksová
kabinet PŘ, tel. 382 215104/119, konzultace v pondělí 10:00-10:45

7. Informace o nejdůležitějších akcích školy v průběhu školního roku 2016/2017 (termíny se mohou změnit)
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. 1. 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí
bude ukončeno v pátek 30. 6. 2017.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2016. Vánoční prázdniny budou zahájeny v
pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2016. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2016.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2016.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy pro okres Písek stanoveny na 20.2-26.2017.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne 4. září 2017.
Schůzka třídních důvěrníků
11. 10. 2016; 2. 3. 2017
Třídní schůzky
18. 10. 2016; 7. 3. 2017
Konzultační odpoledne
6. 12. 2016; 9. 5. 2017
http://www.zstylova.schuzky.eu/ (zapomenutá hesla u TU na vyžádání, 1. třídy dostanou)
Dny otevřených dveří
24. - 25. 11. 2016; 20. - 21. 4. 2017
Den otevřených dveří pro zájemce o 1. třídu
17. 3. 2017
Schůzka k budoucím 1. třídám
6. 6. 2017
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8.
9.

10.
11.

Rozsvěcování vánočního stromu a jarmark
1. 12. 2016
Mikulášská nadílka
5. 12. 2016
V tanečním rytmu
16. 3. 2017
Akademie ke Dni matek
11. 5. 2017
XI. absolventský ples
16. 6. 2017
Zasedání školské rady
1. 9. 2016; 13.10.2016;17.5.2017
Den civilní ochrany
17. 1. 2017
Den environmentální výchovy, vzdělání a osvěty 18. 4. 2017
Jazykový kurz
20. - 24. 3. 2017
Lyžařský kurz 7. tříd
29. 1. - 3. 2. 2017
Cyklistický kurz 8. tříd
22. - 26. 5. 2017
Vodácký kurz 9. tříd
5. - 9. 6. 2017
Výtvarný kurz
bude upřesněno
Přírodovědný kurz
bude upřesněno
vstupenky na Akademii pouze v předprodeji KD a před akcí na místě, vstupenky na akci V tanečním rytmu
a Ples pouze v kanceláři školy nebo přímo před akcí na místě
Školní výlety a exkurze – plán, návrhy a podmínky
Informace o činnosti školní družiny a klubu
 1. - 3. třída ŠD (kapacita 260 žáků - vyčerpána), vnitřní řád ŠD
 4. - 9. třída ŠK (kapacita 100 – téměř vyčerpána), vnitřní řád ŠK
 před vyučováním, v polední přestávce, po vyučování
 nutno se přihlásit, služba za úplatu (ŠK 100,-Kč/ měsíc, ŠD 150,-Kč/ měsíc)
 Směrnice ŘŠ č.30/2013 k úplatě (osvobození)
Generální souhlas – nyní již jen 1. ročník a noví žáci – sjednocení do jednoho dokumentu, na celou dobu školní
docházky, možnost úprav a změny kdykoliv
Různé
a. Investiční a neinvestiční akce o prázdninách:
 rozvody vody ve třídách (celá škola), kanalizace a nové i bezbariérové WC a umývárny (1. stupeň), (3,13
mil. Kč bez DPH) - zveme na prohlídku, vandalismus!!!
 3 nově vybavené školní družiny
 generální úklid (poděkování paní uklízečkám a panu školníkovi)
 plán 2016 – parkoviště 9 míst - pokyny k bezpečnému pohybu v areálu (17.10.-25.11.), vnitřní
kamerový systém 8 vchodů, dělící zeď výměník, kotel kuchyně, vybavení cvičné kuchyně
 plán 2017 – výdejny 9. MŠ a KMŠ, IROP výtah + 2 počítačové místnosti
b. Žádáme rodiče o respektování dopravního značení v areálu školy a přilehlého bytového domu - neparkování
(nevjíždění) do areálu školy, umožněno pouze dopravní obsluze školy (zaměstnanci, zásobování, záchranné
složky). Připomínáme, že do školy vedou pro žáky 3 bezpečné vchody – z Tylovy ulice, z Jeronýmovy ulice,
z Tyršovy ulice. Z Kollárovy ulice vede pouze vjezd. Výhledově bude pojezdová brána, již nyní
zamykání 7:30-8:00 hodin. V listopadu 2016 dostupný parkovací terminál (prostor) v Jeronýmově ulici.
c. Informace k harmonogramu přijímacího řízení (pí. uč. Nedomová) – zvláštní schůzka s rodiči žáků 5., 7.
a 9. ročníků, jejichž děti budou absolvovat přijímací řízení, proběhne v úterý 10. 1. 2017; informace
k talentovým zkouškám podá TU + budou „viset“ na elektronické nástěnce
d. Schůzka k lyžařskému zájezdu 7. tříd v aule v úterý 18. 10. 2016 v 16:30 hodin po TS, vede pan učitel
Deme.
e. V šatnách fungují od pondělí 3. 10. do 1. 11. žákovské služby tzv. Strážní Andělé pro žáky 1. ročníku.
Z důvodu bezpečnosti a kontroly pohybu cizích osob ve škole nedoprovázejte děti před vyučováním, ani při
jejich vyzvedávání (viz. Školní řád). Při vyzvedávání dětí ze školní družiny fungují videotelefony + tento
systém ověření totožnosti rodičů dítětem přes skleněné dveře u zvonků do ŠD.
f. Fandíme zdraví, 28.11.2016 17:00 hod. Ing. Havlíček ve školní jídelně – zařazení školy do projektu Fandíme
zdraví,
více
na
http://www.vimcojim.cz/cs/aktuality/Fandime-zdravi,-aneb-co-se-v-mladinaucis!__s599x9936.html. V rámci schůzek vás zveme na ochutnávku produktů ekofarmy Struhy u hlavního
vchodu. Jejich mléko a výrobky nově nabízíme i ve školní jídelně, plánujeme i návštěvu farmy pro děti. Více
info na http://www.farmastruhy.cz/
g. Náš spolužák je autista, 1.11.2016 15:30 hod. přednáška v aule
h. Škola zařazena do projektu Hodina sportu navíc (ŠD, 1.-3. třída) a Junior NBA
http://www.jrnbaleague.cz/jr-nba-league-v-ceske-republice/

Příloha:
Aktuální vyúčtování fondu SRŽPŠ
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