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Program třídní schůzky 
Datum: 19. 3. 2019 

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 14.3.2019 
 součást zápisu na webu školy, k dispozici kdykoliv u hospodářky školy paní Hodíkové 
 zbytek daru pro školní rok 2018/2019 bude převedena škole darovací smlouvou 3/2019 
 

2. Informace o prospěchu a chování dětí v 3. čtvrtletí školního roku 2018/19 
 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 21.5.2019 
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…) 
 v případě velkých zůstatků při neuskutečnění akce (výlet, LVZ apod.) lze požádat o vrácení 

 
5. Informace o akcích školy ve 4. čtvrtletí 2018/2019 

 Předání Cambridge certifikátů (již proběhlo), 19.1..2019 16:00 
 V tanečním rytmu (již proběhl) – 28.2.2019 v 17:30 hod. ELIM, vstupné 50 Kč, předprodej 

vstupenek v kanceláři školy a na místě, akce podpořena z grantu města Písek na podporu kultury 
„Tylovka v záři reflektorů“ 

 Den otevřených dveří pro zájemce o 1. třídu (již proběhl) – pátek 15.3.2019 8:00-11:40 
 Jazykový kurz 18.-22.3.2019 
 Velikonoční prázdniny 18 - 22.4.2019 
 Zápis do ZŠ v pátek 5.4.2019 od 14:00 do 17:00 a v sobotu od 9:00 do 11:00 hod. 
 Den EVVO – celoškolský projekt úterý 16.4.2019 
 Dny otevřených dveří pro všechny – čtvrtek a pátek 25.-26.4.2019 
 Zápis do MŠ – čtvrtek a pátek 2. a 3. 5. 2019, 13:00-17:00 hod. 
 Školní akademie ke Dni matek středa 15.5.2019 v 18.00 hodin v DFŠ, 50,-Kč, předprodej v Centru 

kultury, kapacita divadla je omezená, kupte si lístky včas, akce podpořena z grantu města Písek na 
podporu kultury „Tylovka v záři reflektorů“ 

 Kurz malby a jiné výtvarné tvorby, 20. -24.5.2019, přihlášky postupně v eŽK 
 Sportovní kurz 2. stupně (pro všechny žáky), přihlášky postupně v eŽK 
 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků – úterý 4.6.2019 

 
6. Konec školního roku v pátek 28.6.2019 

 
7. Připomínky z minulých TS 

 k dispozici na webu školy https://www.zstylova.cz/komentar-reditele-skoly-k-aktualnim-tematum-z-tridnich-
schuzek-25-9-2018/  

 
8. Různé 

 Pracovní sešity – vyučující seznámí s cenou všech, nabízíme rodičům službu je zakoupit pro děti 
jako spotřební materiál (píší do nich, vybarvují apod.) do vlastnictví dětí. Pokud někdo nesouhlasí, 
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prosíme o písemné projevení nezájmu do konce března (eŽK). Pracovní sešity pak budou poskytnuty 
školou jako v režimu jako učebnice s úhradou za nadměrné opotřebení ztrátu apod. 
 Zápis do ZŠ – 5.-6.4.2019, 97 volných míst, 3-4 třídy, kritéria (spádovost, sourozenec, los) a 
formuláře na webu školy a na vývěskách ZŠ i MŠ), odklady vyřídit co nejdříve, možnost přihlásit se na 
konkrétní čas – email alice.blahova@zstylova.cz od středy 27.3. do 3.4.2019 
 Organizační opatření pro školní rok 2019/2020 – až dle výsledků zápisu do 1. tříd, ze školy 
odcházejí 3 třídy – v případě otevření 4 tříd budou spojeny současné 4. ročníky (81 žáků ve 4 třídách), 
bude upřesněno-potvrzeno po zápisu, dětem dána možnost vybrat si kamaráda, vše na základě 
sociometrie, rozdělení provedou TU 4. tříd s paní zástupkyní a paní psycholožkou 
 Využití TV o velké přestávce od 09/2018, od 04/2019 venkovní prostor (pítko, mlžítko), nutnost 
přezouvání! 
 Plán výletů a exkurzí – projednat, zajistit prostředky v online pokladně 
 Školní bufet ve škole zůstal otevřen, sortiment dle „pamlskové“ vyhlášky 
 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!!!, zkušenosti 
s elektronickou stravenkářkou 
 Příprava hřiště pro žáky směr oblouková hala – Sokol – informace 
 Automatická brána směr Kollárova ulice – zvýšení bezpečnosti žáků 
 Balíčky sešitů – osvědčilo se, nabídka se bude opakovat, aktualizace normy 
 

9. Diskuse na schůzce třídních důvěrníků 
 


