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Program třídních schůzek v týdnu 29. 9. – 2.10.2020 
o podobě TS a přesném termínu vzhledem k aktuální epidemiologické situaci rozhodne TU a informuje 

rodiče do pátku 25.9.2020 

doporučené formy jsou online schůzka v prostředí Teams (Online schůzky Bakaláři), schůzka neformální 

mimo budovu školy případně tradiční schůzka ve škole za dodržení aktuálních hygienických opatření. 
1. Volba nového nebo potvrzení stávajícího delegáta spolku rodičů a jeho zástupce – jméno a kontakty na oba 

prosíme uvést do zápisu. V případě 1. tříd již nově zvoleno. V ostatních třídách předpokládáme vzhledem 

k situaci pokračování. Pokud by tomu bylo jinak, prosíme o zpětnou informaci. 

  Jméno a Příjmení, Titul.  Telefon  E-mail  

Delegát  

 

      

Náhradník  

 

      

2. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 bude po schválení školskou radou po 8.10.2020  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 

• běžně zajišťují TU, v současné situaci nutno individuálně na webových stránkách školy www.zstylova.cz , 

na vývěsce u hl. vchodu, v kanceláři školy nebo u třídních učitelů/učitelek lze vyžádat zaslání 

• upozornění na změnu Vnitřního řádu zařízení školního stravování - zákaz použití mobilních telefonů při 

stolování (ve frontě lze) 

• úpravy školního řádu ve smyslu zakotvení povinné distanční výuky – návrh dodatku ŠR a pokynu ředitele 

k technickým detailů viz. příloha 

 

4. Seznámení se aktuální situací v souvislosti s epidemiologickou situací.  

• ve škole plněna nařízení v souladu se závaznými pokyny MŠMT, MZdr. a KHS 

• nutno sledovat informační kanály školy, situace se mění 

 

5. Podněty, návrhy, nápady, připomínky pro vedení školy pro organizaci školního roku 2020/2021 

• uvést do zápisu, podněty z třídních schůzek pravidelně komentovány na webu školy  

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

 

6. 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 a 13:40-14:25, ČT 10:55 – 11:40 

školní metodik prevence: Mgr. Ladislava Lecjaksová 
kabinet PŘ, budova 2.stupeň, tel. 382 215104/119, konzultace ST 8:55 – 9:40 

školní speciální pedagog: Mgr. Bc. Milena Běloušková 
každý den od 8:00 do 12:00 práce s vybranými žáky 

 

7. Informace o nejdůležitějších akcích školy v průběhu školního roku 2020/2021 (termíny se mohou změnit či mohou 

být akce dle vývoje epidemiologické situace zrušeny!!!)  

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém 

pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. 

http://www.zstylova.cz/
http://www.zstylova.cz/
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října 2020. Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí  v neděli 3. ledna 2021. Jarní 

prázdniny budou v termínu 1.2.-7.2.2021.  Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021. 

 

Schůzka třídních důvěrníků    ČT 24.9.2020 (distanční online) 

Třídní schůzky       v týdnu od 29.9.2020 do 2.10.2020 (distanční dle domluvy s TU) a ÚT 

16.3.2021 

Konzultační odpoledne   ČT 8.12.2020 a ÚT 18.5.2021 http://www.zstylova.schuzky.eu/ 

(zapomenutá hesla u TU na vyžádání, 1. třídy dostanou) 

Dny otevřených dveří    ČT-PÁ 19.-20.11.2020 a ČT-PÁ 22.-23.4.2021 

Den otevřených dveří pro zájemce o 1. třídu      PÁ 19.3.2021 

Schůzka k budoucím 1. třídám         8.6.2021 (zápis do 1. tříd 9.-10.4.2021)  

Rozsvěcování vánočního stromu a jarmark  1.12.2020 

Mikulášská nadílka            PÁ 4.12.2019 

Charitativní stánek Andělé a zpívání pod stromem na náměstí - bude upřesněno 

V tanečním rytmu          4.3.2021 

Akademie ke Dni matek             6.5.2021 

Zasedání školské rady                                     8.10.2020, květen 2021 

Den civilní ochrany             26.1.2021 

Den environmentální výchovy, vzdělání a osvěty                                20.4.2021 

Jazykový kurz                 22.3.-26.3.2021 

Lyžařský kurz 7. tříd s největší pravděpodobností nebude letos organizován z důvodu nepříznivého vývoje 
epidemiologické situace, konečné rozhodnutí padne do konce října 2020 

Sportovní kurz 2. stupně         bude upřesněno 

Výtvarný kurz             bude upřesněno 

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 už pouze přes eŽK/anketa. 
 

10. Školní výlety a exkurze – plán, návrhy a podmínky, organizovat až v 2. pololetí 

 

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. Různé  

a. 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 12. 1. 2021 od 16:00hod.; informace k 

talentovým zkouškám podá TU + budou na elektronické nástěnce  

b. V šatnách fungují od pondělí 14. 9. 2020 pravděpodobně do poloviny října (dle potřeby) tzv. Strážní Andělé 

pro žáky 1. ročníku, žáci 9. tříd nahrazeni asistentkami pedagoga. 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. 

13. Informace TU 

 

 

 

Přílohy:  

http://www.zstylova.schuzky.eu/
http://www.zstylova.schuzky.eu/
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Příloha školního řádu 

(platí v případech popsaných v §184 a školského zákona) 
 

Školský zákon § 184a  
Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách  
 
(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného 
opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není 
možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu 
ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného 
pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, 
žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.  
(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a 
školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.  
(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a 

jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání 
distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání. 

 

Formy vzdělávání 
Denní: Opatření se vztahuje na omezený počet žáků, který nepřekročí více jak 50 % žáků třídy. Výuka žáků 

docházejících do školy i těch, kteří chybějí, probíhá obvyklou formou. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání 
distančním způsobem a postupuje jako tehdy, když jsou žáci běžně nemocní. 

 

Smíšená: Opatření se vztahuje na více jak 50 % žáků třídy. Žáci, na které se opatření vztahuje (je jim zakázáno 

chodit do školy), se vzdělávají distančním způsobem. Škola je povinna je vzdělávat a žáci jsou povinni se vzdělávat. 

Ostatní žáci pokračují v denní docházce. 

 

Distanční: Do školy nesmí chodit celá třída, více tříd nebo celá škola - vzdělávání těchto žáků probíhá pouze 

distanční formou. Jestliže do školy nesmí chodit nikdo, vzdělávají se distančně všichni a škola všem tento způsob 

vzdělávání poskytuje. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle aktuálních možností školy 

i individuálních podmínek jednotlivých žáků. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám 

jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy. Distanční způsob vzdělávání musí vždy 

respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků, jestliže s nimi byla škola seznámena. 

Zákonní zástupci nezletilých žáků nebo žáci sami seznámí třídního učitele prokazatelně s podmínkami, které žák 

pro vzdělávání má. 

 

Způsoby hodnocení 
Vyučující žákům zadávají úkoly povinné a dobrovolné a dle kritérií, která žákům dopředu oznámí, je hodnotí. 

Obecná kritéria hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou přílohou školního řádu (dostupná zde 

https://www.zstylova.cz/?dokumenty=1156) . Žáci jsou povinni odevzdávat dle pravidel stanovených vyučujícím 

pouze úkoly označené jako povinné. Během zadávání a hodnocení úkolů vyučující používají zpětnou vazbu a slovní 

hodnocení, a to především pomocí elektronické žákovské knížky Bakaláři (Komens/Poslat zprávu/Hodnocení žáka 
nebo Průběžná klasifikace).  

 

Dokládání důvodů nepřítomnosti 
Nařízená distanční výuka je povinnou vzdělávací formou, a jestliže se jí žák neúčastní, doloží jeho zákonný zástupce 

důvody nepřítomnosti stejným způsobem a za stejných podmínek, jako při denní formě prostřednictvím 
omluvenek v elektronické žákovské knížce Bakaláři (Komens/Omluvenky). 

 

 

 

https://www.zstylova.cz/?dokumenty=1156
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Nařízení ředitele školy k vynucené distanční formě vzdělávání 
 

Hlavní školní komunikační portál je prostředí Bakaláři -elektronická žákovská knížka… 

 třídní kniha 

 plánování online schůzek 

 zadávání domácích úkolů 

 zasílání zpráv Komens včetně omluvenek 

 ankety – přihlašování 

 hodnocení a klasifikace žáků 
 
…a webové stránky školy www.zstylova.cz , a to zejména pro předávání informací žákům a zákonným 
zástupcům ze strany školy včetně MŠ a veřejnosti. 
 
Hlavním komunikačním kanálem mezi zaměstnanci školy jsou pracovní e-mailové adresy ve formátu 
jmeno.prijmeni@zstylova.cz  
 
Základní platformou pro online výuku jsou nástroje Office 365 pro žáky 1. – 9. ročníků, a to zejména 
aplikace MS Teams pro: 

 online výukové lekce 

 skupinový a individuální chat 

 audio či videohovory 

 zadávání a odevzdávání úkolů, 
Přihlášení přes mail.zstylova.cz nebo office365.com. 
Jsou využívány školní e-mailové účty žáků ve tvaru příjmení + počáteční písmeno křestního jména a číslice 
dne narození @zstylova.cz (např. Jan Novák narozený 15. prosince = novakj15@zstylova.cz). Hesla jsou 
zadána ve škole a každý si jej může individuálně změnit. 
Žáci 4.-8. tříd jsou seznámeni s používáním těchto aplikací ve výuce předmětu Informatika. 
Žákům 1.-3. tříd jsou předávány přihlašovací údaje prostřednictvím TU včetně návodu. 
 
Škola dále využívá různé elektronické učebnice a další aplikace či ověřené relevantní zdroje. Pro další 
operativní komunikaci lze použít i další zažité komunikační platformy (např. Whatsapp, Messenger, 
telefonní hovor apod.) dle uvážení vyučujících a po průkazné dohodě s žáky a zákonnými zástupci. 
 
V případě potřeby jsou k dispozici: 
ICT koordinátor Petr Pavelka (tel: 723087818, email: petr.pavelka@zstylova.cz ) 
správce sítě Tomáš Franců (608980137, tomas.francu@zstylova.cz) 
 
Vyučovací předměty se v rámci distanční výuky dělí na hlavní a vedlejší. Škola v případě vynucené distanční 
formy výuky sestaví speciální rozvrh s určenými časy pro synchronní online výuku hlavních a ostatních 
předmětů.  
 
Hlavními předměty jsou ve všech ročnících český jazyk a literatura, matematika a anglický jazyk jako 
hlavní cizí jazyk. Tyto hlavní předměty budou zařazovány do rozvrhu alespoň 3x v týdnu.  
 
Vedlejší předměty (přírodovědný a společenskovědní blok) kromě výchov budou zařazovány do rozvrhu 
1-2x v týdnu. 
 
Výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova, výchova k občanství a výchova ke 

zdraví budou v období distanční výuky realizována pouze nezávaznou inspirativní formou, a to předáváním 

materiálů či návodů pro samostatné činnosti žáků. 

http://www.zstylova.cz/
mailto:jmeno.prijmeni@zstylova.cz
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Zadávané úkoly jsou evidovány prostřednictvím zápisu do třídní knihy v systému Bakaláři, zápis v třídní 
knize bude uváděn ve formě – Distanční výuka – a příslušné téma včetně detailů k výuce. Do domácích 
úkolů se již nepropisuje probrané učivo a další poznámky k práci. Domácí úkoly jsou vždy zadávány nejdéle 
v den proběhlé výuky. Sobota a neděle nejsou pracovní dny, výuka neprobíhá, domácí úkoly nejsou 
zadávány. 
 
Pokud existují u žáka/rodiče technické překážky, pro které není možno distanční online výuku realizovat, 

informují o tom prokazatelně třídního učitele/učitelku nebo vedení školy, bude nastaven individuální 

postup např. i v součinnosti s organizacemi ve městě Písek (Naděje apod.). 

Škola nedisponuje velkým množstvím přenosných zařízení (notebooky, tablety), které by mohla zapůjčit 

žákům. Po realizaci dodávky moderního zařízení z dotace MŠMT na tento nákup pro učitele se toto 

množství rozšíří o stávající vybavení. 
 


