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Program třídní schůzky 
 

Datum: 7. 3. 2017 

 
1. Volby do Školské rady – kandidáti zákonných zástupců + způsob volby, 8:00-17:00 hodin, podrobné 

informace http://www.zstylova.cz/volby-do-skolske-rady-pro-obdobi-2017-2020/ 
 

2. Informace Spolku rodičů o hospodaření s finančním příspěvkem na činnost školy poskytovaným rodiči + 
stav a čerpání podúčtu hlavní činnosti „šatnové skříňky 

 Spolek rodičů žáků a přátel školy Základní školy Josefa Kajetána Tyla Písek zapsán do spolkového 
rejstříku, sídlo spolku:  Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova ulice 2391, 
397 01 Písek, IČO: 65941551 

 Zpráva o hospodaření předložena delegátům na členské schůzi 2.3.2017, součást zápisu na webu školy 

 k dispozici kdykoliv u hospodářky školy paní Hodíkové 

 vedení samostatného účetnictví, bude založen účet Spolku 

 pro šk. rok 2017/2018 a další již nebude vybírán poplatek za šatnové skříňky (stav konta dostatečný na 
opravy) 

 
3. Informace o prospěchu a chování dětí v 3. čtvrtletí školního roku 2016/17 

Individuální pohovory s třídním učitelem/učitelkou nebo vyučujícími předmětů (kabinety) před a po třídních 
schůzkách. 
 

4. Informační odpoledne pro rodiče 

 rozšíření možnosti navštívit ped. pracovníky v jejich kabinetech i společně s dětmi 

 v úterý 9.5.2017 od 14:00 do 18:00 hodin 

 přihlašovací systém http://www.zstylova.schuzky.eu/ pro zamluvení přesného čau schůzky. 

 součástí Den otevřených dveří ve školní jídelně, kuchyni a bufetu 14:00-16:00 hodin s ochutnávkou, 
sdílením receptů, možnosti dotazů apod. 

 
5. Školní online pokladna 

 informace o fungování systému 

 dbát na dostatečný stav finančních prostředků (výlety, exkurze…) 
 

6. Informace o akcích školy ve 4. čtvrtletí 2016/2017 

 IQ testování, MENSA ČR, 7.3.2017 dopoledne škola, odpoledne veřejnost 14:30 hod. a 15:30 hod. 

 Exkurze Salzburk, výběr 2. stupně, 9.3.2017 

 Předání Cambridge certifikátů, aula, termín bude upřesněn, 16:00 hod. 

 V tanečním rytmu 16.3.2017 v 17:30 hod. ELIM, vstupné 50 Kč, předprodej vstupenek v kanceláři 
školy již od 7.3.2015 (den TS) 

 Jazykový kurz v přírodě, 20.-24.3.2017 (obsazen, přihláška v eŽK do 7.3.2017 aktivní) 

 Velikonoční prázdniny, 13.-17.4.2017 

 Exkurze JE temelín + VN Hněvkovice, 9. třídy, 18.4.2017, 80,-Kč doprava, přihlášku potvrdit v eŽK 

 Školní akademie ke Dni matek úterý 2.5. 2017 v 18.00 hodin v DFŠ, 50,-Kč, předprodej v Centru 
kultury 

 EDISON, návštěva zahraničních lektorů, 21.-28.5.2017, projekt Global Village, možnost ubytování v 
rodinách 

 Kurz malby a jiné výtvarné tvorby, 29.5.-2.6.2017, přihláška aktivní  od 7.3. v eŽK 

 Sportovní kurzy 8. a 9. ročníku (pro všechny žáky), přihlášky postupně v eŽK 
8.roč. -  cyklistický kurz  22.5.-26.5.2017 
9. roč. - vodácký kurz 5.-9.6.2017 

 13. absolventský ples ZŠ J. K. Tyla 16.6.2017 v 20.00 hodin v Kulturním domě, předprodej 
v kanceláři školy, 200,-Kč 

 Konec školního roku 30.6.2017 
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7. Připomínky z minulých TS  – podal ředitel školy již v říjnu 2016, k dispozici na webu školy 

http://www.zstylova.cz/dokumenty-ke-stazeni/ v sekci Třídní schůzky 
 

8. Různé 

 Zápis do ZŠ – 7.-8.4.2017 (max. 97 volných míst, 3-4- třídy, kritéria (spádovost, sourozenec, los) na webu 
školy a na vývěskách ZŠ i MŠ) 
 

 Organizační opatření pro školní rok 2017/2018 – až dle výsledků zápisu do 1. tříd, počet tříd zůstává (další 
již nejsou možné ve škole zřídit), pravděpodobné spojování budoucích třetích tříd (4 na 3) pro šk. rok 
2017/2018, potvrzení a případné informace průběžně 
 

 Školní ples – informace o přípravách plesu poskytnuty zástupcům 9. ročníků, pokud bude dostatečný zájem 
rodičů a žáků – viz. aktuální anketa v elektronické ŽK 
 

 Plán výletů a exkurzí – projednat, zajistit prostředky v online pokladně 
 

 Školní bufet ve škole zůstává otevřen, sortiment dle „pamlskové“ vyhlášky, viz. Den otevřených dveří 
 

 Jídelníčky – hodnocení jídelního lístku dle Nutričního doporučení, projekt Fandíme zdraví, dobrý-velmi dobrý 
jídelní lístek, další doporučení pro zlepšení, viz. Den otevřených dveří 

 

 Odhlašování obědů – dotovaný oběd lze čerpat pouze, když je dítě ve škole nebo 1. den absence, další dny 
absence již za plnou nedotovanou cenu 78,-Kč, to i v případě neodhlášení! 
 

 Připomenutí ustanovení školního řádu ohledně šikany 

8.8. Jako přestupky proti školnímu řádu budou hodnoceny také všechny projevy kriminality a delikvence – 

záškoláctví, šikana, projevy vandalismu, xenofobie, rasismu, intolerance a dalších sociálně patologických 

jevů.  

8.9. Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště. Zabývá se pedagogicko-psychologickým, výchovným a 

kariérovým poradenstvím. Jeho služeb mohou využívat žáci a jejich zákonní zástupci a pedagogičtí 

pracovníci školy, vždy po předchozí domluvě s jeho pracovníky.  

8.10. Všichni žáci mají možnost nahlásit jakékoliv projevy šikany, diskriminace, nepřátelství, rasismu, násilí 

či jiné závadového chování vůči své osobě nebo vůči ostatním žákům školy všem pedagogickým 

pracovníkům školy, pracovníkům školního poradenského pracoviště nebo vedení školy, a to i anonymně. 
Prevence ve škole: 

Minimální preventivní program (plnění, vyhodnocování) - Mgr. Lecjaksová 
Krizový plán, Bezpečnostní plán 
Krizová intervence, individuální služby, psychoterapie, poradenství – školní psycholožka Mgr. 
Maříková 723144349 
Třídnické hodiny – osobnostní a sociální výchova 
Preventivní program školního poradenského pracoviště ve 4. třídě 
Programy k posílení vzájemných vztahů v ohrožených kolektivech 
Preventivní program Policie ČR a MP  
Sociometrie 6. ročník a kdykoliv je třeba 
Adaptační pobyty 1. a 6. ročník 
Spolupráce PPP, Arkáda 
Info ve školním časopisu, webu školy, nástěnkách 
Každodenní činnost pedagogických i nepedagogických pracovníků školy 

 
 
 
 
Příloha: Vyúčtování příspěvků SRŽPŠ k 27.2.2017 

http://www.zstylova.cz/dokumenty-ke-stazeni/
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