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Program třídních schůzek 24. 9. 2019  
1. Volba nového nebo potvrzení stávajícího delegáta spolku rodičů a jeho zástupce – jméno a kontakty na oba prosíme 

uvést do zápisu  

  Jméno a Příjmení, Titul.  Telefon  E-mail  

Delegát  

  

      

Náhradník  

  

      

2. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 bude po schválení školskou radou po 10.10.2019  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 

Upozornění na změnu Vnitřního řádu zařízení školního stravování  (na webu a elektronické nástěnce školy 

oznámeno před začátkem šk. roku) 

Odhlašování obědů je možné těmito třemi způsoby: 

• elektronická stravenkářka u východu z jídelny po přihlášení čipem 

▪ odhlášky obědů jsou zde přijímány nejdéle dva dny předem do 14.00 hodin (nákup potravin) 

• internetové stránky na www.strava.cz 

▪ odhlášky obědů jsou zde přijímány nejdéle dva dny předem do 14.00 hodin (nákup potravin) 

• kancelář školní jídelny 

▪ odhlášky obědů jsou zde přijímány nejdéle den předem do 13.00 hodin osobně, telefonicky na tel.: 

382 215 108 nebo mobil: 736 523 427 (ekonomické a legislativní důvody) 

• Pro identifikaci strávníka a objednávky slouží elektronický čip. Prodej nových čipů je zabezpečen v kanceláři ŠJ za 

125,– Kč, platba je stržena jednorázově se stravným. Platba je nevratná nikoliv zálohovaná. Důvodem je značné 

opotřebení čipů, které strávníci po ukončení používání vrací, s tím souvisí nemožnost čipy nadále použít pro další 

strávníky. V případě ztráty nebo zničení čipu si strávník musí zakoupit nový čip. Zároveň je povinen neprodleně 

nahlásit ztrátu nebo zcizení čipu, aby nemohlo dojít k jeho zneužití. 

4. Podněty, návrhy, nápady, připomínky pro vedení školy pro organizaci školního roku 2019/2020 

• uvést do zápisu, zvláště pak pokud jde o 30. výročí školy 

• podněty z třídních schůzek 19. 3. 2019 a předchozí komentovány na webu školy  

• plány činnosti (výchovné poradenství, prevence, ŠD a ŠK, EVVO) budou na webu školy  

5. Činnost ŠPP – Školní poradenské pracoviště – veškeré kontakty a konzultační hodiny jsou k dispozici na 

www.zstylova.cz   

školní psycholožka: Mgr. Zuzana Maříková  

budova 1.stupeň, 2 patro, tel. 723 144 349 nebo 382215104/128, konzultace PO-PÁ 8:00-15:30 po telefonické 

dohodě, v případě potřeby volejte nebo přijďte kdykoliv 

výchovný poradce, péče o žáky s SVPU, poradce pro volbu povolání: Mgr. Drahomíra Nedomová 

kabinet M, budova 2.stupeň, tel: 382215104/117, konzultace PO 8:00-9:40, 14:25-15:20 a ST 8:55 – 9:40 
školní metodik prevence: Mgr. Ladislava Lecjaksová 

kabinet PŘ, budova 2.stupeň, tel. 382 215104/119, konzultace ST 10:00-10:45 
 

6. Informace o nejdůležitějších akcích školy v průběhu školního roku 2019/2020 (termíny se mohou změnit)  

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí 

bude ukončeno v úterý 30. června 2020, v naší škole bude vysvědčení vydáno v pátek 26.června 2020 (plánujeme 

ředitelské volno pro žáky z provozních důvodů na PO 29.6.2020 a ÚT 30.6.2020). Podzimní prázdniny připadnou na 

úterý 29. října a středu 30. října 2019. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2019 a skončí  v neděli 

http://www.zstylova.cz/
http://www.zstylova.cz/
http://www.zstylova.cz/
http://www.zstylova.cz/
http://www.strava.cz/
http://www.zstylova.cz/
http://www.zstylova.cz/
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5. ledna 2020. Jarní prázdniny budou v termínu 9. 3. - 15. 3. 2020. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 

31. ledna 2020. 

 

 Schůzka třídních důvěrníků       ČT 19.9.2019 a ÚT 3.3.2020  

Třídní schůzky        ÚT 24.9.2019 a ÚT 17.3.2020 

Konzultační odpoledne      ČT 12.12.2019 a ÚT 19.5.2020  

 http://www.zstylova.schuzky.eu/ (zapomenutá hesla u TU na vyžádání, 1. třídy dostanou) 

Dny otevřených dveří          ČT-PÁ 21.-22.11.2019 a ČT-PÁ 23.-24.4.2020 

Den otevřených dveří pro zájemce o 1. třídu    PÁ 20.3.2020  

Schůzka k budoucím 1. třídám       ÚT 2.6.2020 (zápis 3.-4.4.2020)  

Rozsvěcování vánočního stromu a jarmark    PÁ 3.12.2019  

Mikulášská nadílka          ČT 5.12.2019 

Charitativní stánek Andělé a zpívání pod stromem na náměstí ÚT 10.12.2019 

V tanečním rytmu          ČT 5.3.2020  

Akademie ke Dni matek          ČT 14.5.2020 (Den matek 12.5.2020)   

Zasedání školské rady                                   ČT 10.10.2019, květen 2020  

Den civilní ochrany          ÚT 21.1.2020  

Den environmentální výchovy, vzdělání a osvěty                           ÚT 21.4.2020 (Den Země PO 22.4.) 

Oslavy 30. výročí školy                        PO 22.6.2020 (Dotkni se Písku PO-NE 12.-14.6.2020) 

Besedy s 30 absolventy                                                              vždy poslední pátek v měsíci v 10:00 (poprvé 27.9.2019) 

1. pedagogická rada        PO 26.8. a ST 28.8.2019  

2. pedagogická rada        ÚT 8.10.2019  

3. pedagogická rada        ÚT 19.11.2019  

4. pedagogická rada        ÚT 21.1.2020  

5. pedagogická rada        ÚT 21.4.2020 

6. pedagogická rada        ČT 18.6.2020  

 Jazykový kurz                         23.-27.3.2020 (PO-PÁ) 

 Lyžařský kurz 7. tříd                        25.1.-31.1.2020 (SO-PÁ) 

      Sportovní kurz 2. stupně                        24.-29.5.2020 (NE-PÁ) 

 Výtvarný kurz                          18.-22.5.2020 (PO-PÁ) 

Vstupenky na Akademii pouze v předprodeji KD (přijďte včas!!!) a před akcí na místě (omezené množství), 
vstupenky na akci V tanečním rytmu v kanceláři školy nebo přímo před akcí na místě. 
Přihlášky na kurzy a další akce přes eŽK/anketa (pozor, nejde v mobilní aplikaci). 

10. Školní výlety a exkurze – plán, návrhy a podmínky  

11. Informace o činnosti školní družiny a klubu  

 1. - 4. třída ŠD dle kapacity (9 oddělení, kapacita 280 žáků celkem / 30(4) žáků na 1 oddělení), vnitřní řád ŠD  

 5. - 9. třída ŠK dle kapacity (1 oddělení, kapacita 100 žáků celkem / max. okamžitá kapacita 30(4) žáků, ), 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.30/2019 k úplatě (osvobození)  

12. Souhlas GDPR – nyní již jen 1. ročník a noví žáci, možnost úprav a změny kdykoliv, podoba formuláře se bude 

měnit=zjednodušovat dle stanoviska ÚOOÚ 

13. Různé  

a. Žádáme rodiče o respektování dopravního značení v areálu a okolí školy Připomínáme, že do školy vedou pro 

žáky 3 bezpečné vchody – z Tylovy ulice, z Jeronýmovy ulice, z Tyršovy ulice. Z Kollárovy ulice je pouze vjezd. 

Děkujeme za podporu akce Pěšky do školy?! 

b. 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 7.1.2020 v 16:00; informace k 

talentovým zkouškám podá TU + budou na elektronické nástěnce  

c. Schůzka k lyžařskému zájezdu 7. tříd v aule v úterý 24.9.2019 v 16:30 hodin po TS, vede pan učitel Deme.  

http://www.zstylova.schuzky.eu/
http://www.zstylova.schuzky.eu/
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d. V šatnách fungují od pondělí 30. 9. 2019 do pátku 1.11. 2019 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. 

e. Informace o projektech: 

• Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549. Účasti 1.1.2019 – 31.12.2019. 

Vybavení pro výuku přírodovědných předmětů. Centrum kolegiální podpory. 

• Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2019 Č. J.: MSMT-28283/2018 na podporu dětí a žáků - cizinců v povinném 

předškolním a základním vzdělávání uvedených v § 20 školského zákona. Září-prosinec 2019. 

• Podpora na Tylovce II z výzvy OP VVV č. 02_18_063 pro Šablony II“ v ZŠ, MŠ a ŠD/ŠK. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011490. 

Personální podpora, vybavení, projektové dny. Od 1.2.2019 do 31.1.2021. 

• ERASMUS+ Let´s play together. Litva, Španělsko, Bulharsko. Mobility žáků a učitelů. 2019-2021. 

• EUKI Beacon. Evropská klimatická iniciativa. Měřicí přístroje do školy a možnost sdílet nápady EVVO. Spolupráce se školou 

v Pirně, SRN. Časově neomezeno. 

• Sportuj ve škole. Školní rok 2019/2020. Hodina TV navíc pro ŠD. 

 

f. Konzultační odpoledne 2x ročně zachovat od 14:00 hodin do 18:00 hodin nebo stačí do 17:00 hodin? 

Příloha:  

 


	školní psycholožka: Mgr. Zuzana Maříková

