ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. K. TYLA, PÍSEK
Tylova 2391, 397 01 Písek

Tel: 382215104, 382214233 E-mail: info@zstylova.cz

Program třídní schůzky
Datum:

20. 3. 2018

1.

Informace Spolku rodičů o hospodaření s finančním darem poskytovaným rodiči škole + stav a čerpání
podúčtu hlavní činnosti „šatnové skříňky
 zpráva o hospodaření předložena delegátům na členské schůzi 13.3.2018, zatím hospodařeno
s příspěvkem pro šk. rok 2016/2017
 součást zápisu na webu školy, k dispozici kdykoliv u hospodářky školy paní Hodíkové
 část daru pro školní rok 2017/2018 bude převedena škole darovací smlouvou 3/2018
 ve šk. roce 2017/2018 již není vybírán poplatek za šatnové skříňky (stav konta dostatečný na opravy)

2.

Informace o prospěchu a chování dětí v 3. čtvrtletí školního roku 2017/18
 Individuální pohovory s třídním učitelem/učitelkou nebo vyučujícími předmětů (kabinety) před a po
třídních schůzkách.

3.

Informační odpoledne pro rodiče
 Stejně jako v loňském roce nahradí květnové třídní schůzky. Jde o rozšíření možnosti navštívit ped.
pracovníky v jejich kabinetech i společně s dětmi. Informační odpoledne proběhne v úterý 15.5.2018
od 14:00 do 18:00 hodin, bude opět možno si předem přes přihlašovací systém
http://www.zstylova.schuzky.eu/ zamluvit přesný čas schůzky. Součástí Den otevřených dveří ve
školní jídelně, kuchyni a bufetu 14:00-16:00 hodin s ochutnávkou, sdílením receptů, možnosti
dotazů apod.

4.

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

5.

Informace o akcích školy ve 4. čtvrtletí 2016/2017
 V tanečním rytmu – 15.3.2018 v 17:30 hod. ELIM, vstupné 50 Kč, předprodej vstupenek v kanceláři
školy a na místě
 Den otevřených dveří pro zájemce o 1. třídu – pátek 16.3.2018 8:00-11:40
 Jazykový kurz 19.-23.3.2018
 Předání Cambridge certifikátů, aula, čtvrtek 22.3.2018 16:00 hod.
 Velikonoční prázdniny 29.3.-2.4.2018
 Zápis do ZŠ v pátek 6.4.2018 od 14:00 do 17:00 a v sobotu od 9:00 do 11:00 hod., formuláře a
pravidla budou zveřejněny na webu školy před zápisem, odklady vyřídit co nejdříve
 Den EVVO – celoškolský projekt úterý 17.4.2018
 Dny otevřených dveří pro všechny – čtvrtek a pátek 19.-20.4.2018
 Zápis do MŠ – středa a čtvrtek 2. a 3. 5. 2018
 Školní akademie ke Dni matek čtvrtek 3.5.2018 v 18.00 hodin v DFŠ, 120,-Kč (loňská cena byla
nižší díky získanému grantu), předprodej v Centru kultury, kapacita divadla je omezená, kupte si lístky
včas
 Kurz malby a jiné výtvarné tvorby, 18.-22.9.2018 (příští školní rok), přihlášky postupně v eŽK
 Sportovní kurzy 8. a 9. ročníku (pro všechny žáky), přihlášky postupně v eŽK
8.roč. - cyklistický kurz 21.5.-25.5.2018
9. roč. - vodácký kurz 4.6.-8.6.2018
 absolventský ples ZŠ J. K. Tyla – pro nezájem zrušeno
 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků – úterý 5.6.2018

6.

Konec školního roku v pátek 29.6.2018

7.

Připomínky z minulých TS
 nebyly, starší k dispozici na webu školy http://www.zstylova.cz/dokumenty-ke-stazeni/ v sekci Třídní
schůzky
1
Základní škola J. K. Tyla, Písek

8.

Různé
 Výsledky hodnocení ČŠI únor 2018, po obdržení na webu, bude projednáno se školskou radou a
zřizovatelem


Zápis do ZŠ – 6.-7.4.2018 (cca 70 volných míst, 3 třídy, kritéria (spádovost, sourozenec, los) před
zápisem na webu školy a na vývěskách ZŠ i MŠ), možnost přihlásit se na konkrétní čas – email
alice.blahova@zstylova.cz od středy 21.3.2018



Organizační opatření pro školní rok 2018/2019 – až dle výsledků zápisu do 1. tříd, počet tříd zůstává
(další již nejsou možné ve škole zřídit), potvrzení a případné informace průběžně



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



Školní bufet ve škole zůstává otevřen, sortiment dle „pamlskové“ vyhlášky, 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 pohybu chodců a parkování (pokyn připomenout od
zřizovatele Města Písku)
8.11. Ke vstupu do školního areálu slouží tři vchody – z Tylovy ulice, z Tyršovy ulice a z Jeronýmovy ulice. Při pohybu
zde dbají žáci zvýšené opatrnosti a respektují pravidla silničního provozu. Vjezd z Kollárovy ulice není určen pro pěší,
pohyb zde je pouze na vlastní nebezpečí. -respektování dopravního značení (vjezd do školy na zvláštní povolení pouze pro
zaměstnance, zásobování a odpoledne pro nájemce, pro rodiče na žádost projednanou s vedením školy)
-parkování v okolních ulicích včetně parkovacího terminálu v Jeronýmově ulici 7:00-16:00
-příprava samočinné brány z Kollárovy ulice
další posílení bezpečnosti
-rozšíření kamerového systému (terasy, parkoviště, jídelna)
-příprava pedagogického sboru - školení
-osvětlení a úprava vchodů z Jeronýmovy a Tylovy ulice - příprava
-čipový systém pro ŠD a ŠK – příprava
-turnikety do šaten – příprava
-pro rodiče nevstupovat s dětmi do prostoru šaten (diskrétní zóna), pro návštěvy využít hlavní vchod


Příprava hřiště pro žáky směr oblouková hala – Sokol – info o záměru

9. Diskuse na schůzce třídních důvěrníků
 Omlouvání absence žáků probíhá dle školního řádu, škola nepožaduje omluvenky od lékaře (kromě
výjimek v případě podezření ze záškoláctví po výchovné komisi).
 Součástí školního řádu jsou i Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků – obsahují pravidla m.j.
frekvence písemných prací a zkoušení, termíny zadávání klasifikace do eŽK a mnohé další.
https://www.zstylova.cz/?dokumenty=1156
„Učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení a klasifikace. Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi
výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi
nejpozději do týdne. Výsledky se zaznamenávají do elektronické žákovské knížky do týdne od vzniku tohoto
hodnocení.“
„Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně
nenahromadily v určitých obdobích. Spolupracuje s třídním učitelem.“
 Domácí úkoly chápeme ve škole jako prostředek seberozvoje žáků. Snažíme se zadávat domácí úkoly
zajímavé. Do eŽK zapisujeme domácí úkoly významné (např. projekty, referáty) nebo takové mimo
pravidelný dohodnutý režim dle uvážení vyučujícího.
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