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Úvodem  

  

Vážení rodiče,  

 

své zákonné právo vybrat si pro své dítě školu jste uplatnili volbou Základní školy Josefa Kajetána Tyla 

v Písku. Je to pro nás velká čest, potěšení, ale i závazek vůči Vám a Vašemu dítěti.  

Předkládáme Vám brožurku, ve které se k Vám dostávají základní informace. Doufáme, že 

přispějí k bezproblémovému zahájení školní docházky Vašeho dítěte. Další informace najdete také na 

našich webových stránkách, ve školním časopise Tyláček a na školních informačních tabulích, 

postupem času také v elektronické žákovské knížce.  

Je samozřejmé, že jsme Vám kdykoliv k dispozici, abychom odpověděli na jakýkoliv Váš dotaz 

týkající se problematiky našeho společného zájmu.   

Těšíme se na Vaše dítě a spolupráci s Vámi.  

  

Školní vzdělávací program ZŠ J. K. Tyla v Písku START = Smysluplnou volbou, 

náročností a laskavou spoluprací pro život   

vyjadřuje především myšlenku, že základní škola je právě počátkem celoživotního vzdělávání, 

jemuž klade základy. Ty by měly být dostatečně široké, hluboké a pevné. Jsou jimi klíčové 

kompetence, které náš žák získává v této etapě životní cesty.   

Jednotlivá písmena názvu našeho ŠVP v sobě obsahují základní atributy života a práce naší  

školy.  

Filozofie školy  

 

Naše škola je především místem, kde vládne přátelská atmosféra, tolerance a důvěra, kde žák 

i učitel vnímají školu jako bezpečné prostředí, umožňující otevřenou komunikaci. V každodenním 

školním životě, ve vyučovacích hodinách i v mimoškolních činnostech vytváříme vztahy vzájemného 

respektu, vztahy, ve kterých jeden člověk naslouchá druhému, nebojí se slušně a taktně říci svůj 

vlastní názor, vztahy, které nedávají podnět ani prostor šikaně a ponižování člověka.  

Cílem vzdělávání je výchova samostatně myslících žáků, kteří mají zájem o vědění, informace. 

Toho lze dosáhnout jen tehdy, je-li učení smysluplné, propojené s životem. Jednotlivé předměty jsou 

provázány, odstraňuje se jejich nesmyslná izolovanost. Rozsah učiva redukujeme a více vedeme žáky 

k chápání souvislostí než k osvojování si velkého množství látky. Žáci budou umět pracovat s 

informacemi, budou schopni aplikovat vědomosti v praxi. Chceme naplnit aktuální požadavky ve 

výuce cizích jazyků a funkčních gramotností (matematická, čtenářská, digitální).  

Pro harmonický rozvoj dítěte je důležité i rozvíjení jeho komunikačních schopností a 

dovedností. Vedeme žáky k osvojování si základních principů efektivní komunikace, aby respektovali 
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druhé, uměli se rozhodnout a přijímali důsledky svých rozhodnutí. Vzájemný respekt, atmosféra 

plodné komunikace, to vše lze vybudovat jedině v prostředí komunikačně otevřeném, tedy nejenom 

mezi žáky, ale i mezi žáky a učiteli navzájem.  

Kvalita výchovně – vzdělávacího procesu závisí na lidech, kteří školou žijí: na osobnosti 

tvořivého učitele, na progresivním vedení, zodpovědném přístupu všech – učitelů, žáků, ale i rodičů. 

Každý z těchto účastníků by měl cítit, že vzdělání je jejich zájmem, škola bezpečným místem a lidé ve 

škole přátelského srdce.  

Nemůžeme být všichni stejní, ale měli bychom kráčet jedním směrem. To proto, aby z naší 

školy odcházeli žáci, kteří se uplatní v pracovním i osobním životě a budou si vážit druhých lidí.  

              Mgr. Bc. Pavel Koc 

ředitel školy  

  

Škola se v krátkosti představuje  

  

  

 

• spolupráce základní školy a 4 mateřských školek (5. MŠ, 9. MŠ, 11. MŠ, Křesťanská MŠ) – 

návaznost vzdělávacích programů 

• výuka cizích jazyků od 1. třídy   

• projektová výuka (Den civilní ochrany, Den EVVO, Všeználek – projektový den 1. stupně,…)  

 

• jazykové školy v přírodě od 4. třídy (angličtina, němčina)  

• kurz malby a kresby v přírodě  

• informační gramotnost – výuka práce na počítači od 4. ročníku  

• péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané děti  

• pestrá skladba zájmových kroužků  

• široká nabídka sportovních aktivit, školní basketbalová družstva, letní a zimní sportovní kurzy  
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• spolupráce se zahraničními školami (Erasmus+), korespondence, výměnné pobyty žáků a 

učitelů, výměnné zájezdy žáků (skupin)  

• školní časopis Tyláček   

• bohatá činnost školní družiny a školního klubu  

• skříňkový šatnový systém, skříňky pro osobní potřebu žáků na 2. stupni  

• pitný režim, realizace akce „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“  

• objednávkový systém stravování i po internetu, výběr ze dvou jídel, školní bufet  

• Dny otevřených dveří, třídní schůzky a konzultační informační odpoledne pro rodiče a žáky  

• Školní žákovský parlament (podíl dětí na rozhodování) a třídní samosprávy  

• Školská rada (zástupci rodičů, pedagogů, zřizovatele)  

• Spolek Sdružení rodičů žáků a přátel školy (představenstvo Sdružení, třídní důvěrníci) tradiční 

akce školy pro rodiče (školní Akademie, Vánoční strom, V tanečním rytmu,…)  

• tradiční akce školy pro děti (Sportovní den, výstavy ve škole, školní minigalerie z prací žáků, 

lyžařský a plavecký výcvik, bruslení.…)  

  

Organizace 1. ročníku  

  

Žáky na této škole rozděluje do paralelních tříd tým složený ze školní psycholožky, paní učitelek v 

první třídě a zástupkyně ředitele pro první stupeň po zvážení všech informací, které o dětech máme.  

 

Učební plán 1. ročníku                         20 vyučovacích hodin za týden  

  

Český jazyk                    8 hod.  

Matematika                    5 hod.  

Člověk a jeho svět                 2 hod.  

Pracovní a výtvarná výchova   2 hod.  

Tělesná výchova      2 hod.  

Hudební výchova      1 hod  

  

  

Nabídku kroužků školní družiny a v doplňkové činnosti obdržíte v září.  
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Paní učitelky se představují  

  

1.A  Mgr. Gallasová Hana 

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích obor učitelství pro 1. stupeň základní školy, 

se zaměřením na tělesnou výchovu. Během mnoholeté praxe uplatňuje nové poznatky a vědomosti 

získané účastí na dalším vzdělávání učitelů a na odborných kurzech, seminářích a školeních.   

1.B  Mgr. Popelková Jitka 

Vystudovala na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích obor učitelství pro 1. stupeň základní 

školy, se zaměřením na výtvarnou výchovu. Vzdělává se prostřednictvím odborných školení 

zaměřených na zkvalitnění výuky různými alternativními metodami. Ve výuce používá prvky činnostní 

i týmové výuky.  

1.C  Mgr. Maňhalová   

Obor učitelství pro 1. stupeň vystudovala částečně na Masarykově univerzitě v Brně a částečně na PF 

v Českých Budějovicích. Pravidelně absolvuje semináře a odborná školení, ze kterých čerpá při výuce 

v praxi. Po dobrých zkušenostech často uplatňuje ve výuce skupinové vyučování. Působí na naší škole 

již dvanáctým rokem. 

1.D  Mgr. Šestáková Petra 

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích obor učitelství pro 1. stupeň základní školy 

se zaměřením na speciální pedagogiku. Na naší škole, kam nastoupila po mateřské dovolené, působí 

druhým rokem. Z předchozího zaměstnání má zkušenosti s prací asistentky pedagoga a vychovatelky 

ve školní družině. V hodinách využívá moderní technologie, prvky týmové i činnostní výuky. 

  

• Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy  

• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, 

dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.   

• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.   

• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a 
zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.  

• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně 
to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.   

• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, 
prospěje i vám.   

• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, 

odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní 
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každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká 

nového v době školní docházky.   

• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní 

společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve 

známém prostředí apod.  

• Ukažte dítěti, jak správně držet tužku třemi prsty, chybné držení mu upravujte, dokud si 

nevytvoří správný návyk. 

 

Desatero pro prvňáčky 

• Dokážu uposlechnout pokynu dospělého, nemusí mi pokyn opakovat.  

• Znám svoje jméno a příjmení. Vím, jak se jmenují rodiče a kde bydlím.  

• Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých 

kamarádů na mě nemusel čekat. Umím na tkaničce uvázat mašličku.  

• Umím si uklidit své pracovní místo.  

• Dovedu správně držet tužku.  

• Poznám základní barvy.  

• Umím bezpečně zacházet s nůžkami.  

• Dovedu si připravit svačinku a zvládám základní hygienické návyky.  

• Dovedu poslouchat vyprávění se zájmem a v klidu.  

• Dokážu si sám uložit věci do školní tašky a podle pokynů připravit na stůl.  

 

Školní poradenské pracoviště 

 

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatně  své služby žákům, rodičům a pedagogům.  

Mezi tyto služby patří zejména: 

• Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

mimořádně nadaných.  

• Vedení třídnických hodin ve spolupráci s třídním učitelem.  

• Poskytnutí úvodní konzultace dítěti, které samo vyhledá pomoc.  

• Poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci.  

• Vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte.  

• Opatření k posílení pozitivní atmosféry a vzájemných vztahů ve třídě:  

- pomoc při začleňování nových žáků do kolektivu,  

- prevence sociálně patologických jevů – šikany, agrese, zneužívání návykových látek,  
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- psychologické působení zaměřené na zlepšení komunikačních dovedností, 

sebepoznání a sebehodnocení, zacházení s agresivitou apod.  

• Anonymní anketní šetření a průzkumy (měření sociálního klimatu ve třídě, vztah žáků k 

vyučovacím předmětům, výskyt sociálně patologických jevů).  

• Kariérové poradenství.  

• Poradenství pro rodiče při výchovných nebo výukových problémech dítěte, příp. 

zprostředkování kontaktu na specializovanější zařízení.  

  

Členy pracoviště jsou školní psycholog Mgr. Zuzana Maříková, speciální pedagog Mgr. Ivana 

Ježková, výchovný poradce Mgr. Drahomíra Nedomová a metodik prevence Mgr. Ladislava 

Lecjaksová. 

 

 Na webových stránkách školy www.zstylova.cz je zřízena anonymní schránka důvěry 

zuzana.marikova@zstylova.cz, kam můžete Vy nebo Vaše děti zasílat e-mailem své dotazy pro 

školního psychologa.   

V případě jakýchkoli dotazů nebo podezření na šikanu je možno domluvit osobní konzultaci 

se školním psychologem na tel. 382 215 104/128 nebo 723 144 349. 

 

 Za Vaši důvěru děkují členové Školního poradenského pracoviště 

 

 

Sportovní program školy 

 

Naše škola Vám, a především Vašim dětem , kromě mnoha jiných aktivit, nabízí i rozšířené 

možnosti sportovního a tělovýchovného vyžití. Sportovní program naší školy je realizován ve dvou 

rovinách – všeobecná sportovní výchova a speciální basketbalové přípravky.  

Všeobecná sportovní příprava probíhá (kromě standardních hodin tělesné výchovy) formou 

několika kroužků zaměřených na různé sportovní aktivity. Naše škola je zapojena do projektu „Trenéři 

ve škole“. Ten se týká žáků 3. ročníků. Doufáme, že budeme moci nabídnout našim dětem toto 

zpestření hodin tělesné výchovy i příští školní rok.  

Žáci 2. stupně mají ve smyslu co největšího rozvoje pohybových dovedností možnost absolvovat 

v 7. ročníku lyžařský kurz a dále se mohou přihlásit v 8. a 9. ročníku do výběrových sportovních kurzů.   

Druhou rovinou je pak možnost zapsat svého syna (jedná se pouze o chlapce) do basketbalové 

přípravky, která se při škole každým rokem otevírá. Přípravky fungují v těsné návaznosti na školní 

družinu. Přináší to z mnoha důvodů nesporné výhody. Asi největší je možnost trénovat prakticky hned 

po skončení vyučování buď v prostorách školy či v blízké sportovní hale. Jsme schopni ve spolupráci 

se školní družinou zajistit příchod dětí na trénink, stejně tak jako návrat do družiny po jeho skončení. 

http://www.zstylova.cz/
http://www.zstylova.cz/


 ZŠ J. K. Tyla Písek      Informace pro rodiče budoucích prvňáčků  

8  

  

Vše tedy probíhá bez jakýchkoliv nároků na Váš čas, což je cenné především v období, kdy se děti 

ještě příliš neumějí pohybovat po městě bez Vašeho doprovodu.   

Basketbal je krásný, dynamický a v poslední době stále populárnější sport. Písečtí kluci, hrající 

pod názvem „Sršni“, získali za 27 let své existence velký respekt po celé republice nejen díky svým 

výsledkům, ale i díky svému chování a vystupování. Velmi sledujeme, aby naši hráči byli nejen 

dobrými basketbalisty, ale aby jim aktivní sportovní činnost pomohla i stát se lepšími lidmi.  

Pokud Vás možnost mít ze svého syna basketbalistu oslovila, budete mít možnost ho přihlásit 

do basketbalové přípravky na začátku školního roku, kdy obdržíte leták s přihláškou. Více informací o 

malých basketbalistech naleznete na  www.srsni.com a facebookovém profilu Sršni Písek.   

  

Mgr. Miroslav Janovský – zástupce ředitele a hlavní trenér basketbalových družstev 

 

 

Informace školní jídelny 

 

Nabízíme denně dvě hlavní jídla, děti si objednávají dva dny dopředu.  

Přihlášení stravování  

Stravovat se lze na základě řádně vyplněné přihlášky a zaplacené 

zálohy dopředu na následující měsíc.  

Žáci jsou zařazeni v souladu s vyhláškou č. 107/2005 do finančních 

normativů podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.  

Cena obědů: 7-10 let = 27,-Kč/oběd, 11-14 let = 29,-Kč/oběd, 15 a 

více let = 31,-Kč/oběd.  

Současně se stravným je inkasován paušální poplatek za služby školní družiny  

200,-Kč/měsíčně.  

Termíny inkas vždy 23. den v měsíci na následující měsíc (max. 821,-Kč včetně družiny při 23 

vyučujících dnech). První platba 23. srpna na září, poslední 23. května na červen. Vyúčtování 

případných přeplatků za školní rok se provede v červenci.  

U dětí přicházejících z 5. MŠ Fügnerovo nám., 9. MŠ a Křesťanskou MŠ Alšova ul. a 11. MŠ 

na Hradišti a platí stravné prostřednictvím účtů, není nutno cokoliv měnit, platba pokračuje na 

ZŠ Tylova. Tyto děti pouze odevzdají vyplněnou přihlášku na stravování do 30. 6. 2022. 

Pro ostatní zájemce o stravování a školní družinu je nutné zřídit svolení k inkasu ve prospěch 

účtu ZŠ Tylova:  z bankovních účtů na č. 7578250227/0100  

Potvrzení o souhlasu k inkasu (s viditelným číslem účtu plátce) společně s vyplněnou 

přihláškou nutno odevzdat do 30.6.2022. 

  

http://www.srsni.com/
http://www.srsni.com/
http://www.srsni.com/
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Výdej a objednávání stravy prostřednictvím čipu  za 135,- Kč  

- v zásadě nezničitelný, po aktivaci slouží i k přístupu do budovy školy. Za čip se již peníze nevrací.      

- zakoupíte v kanceláři ŠJ u p. Procházkové denně 6,00 - 14,30 hod 

- Prázdninový provoz od 10.00 - 13.00 hodin 

Zároveň žádáme, abyste vyřizování nenechávali až na 1. září, předejdete tak čekání a frontám.  

  

Objednávání a odhlašování stravy:  

- osobně  

- telefonicky vždy den dopředu do 13,00 hod. na mobil 736 523 427 

- po internetu: můžete použít libovolný počítač připojený na internet  

-  lze získat přehled objednané a nevyzvednuté stravy  

-  lze získat informace o stavu konta stravného                   

-  lze získat podrobné měsíční vyúčtování pro strávníky 

 

V případě zájmu nutná osobní návštěva rodiče v kanceláři ŠJ, kde obdržíte a sdělíte potřebné 

údaje pro možnost této komunikace  

Neodhlášená strava propadá bez náhrady! Pouze první den absence lze oběd vyzvednout do 

jídlonosiče (viz. vyhláška č. 107/2005) za cenu stravného. Před vydáním musí rodiče zajít do kanceláře 

ŠJ pro poukaz na odběr tohoto jídla. Odběr je možný i v době další absence dítěte, již však za státem 

nedotovanou cenu s příplatkem 48,-Kč.  

  

VÝDEJ OBĚDŮ                       10,45 - 14,00 hod.  

Provoz kanceláře ŠJ                 6,00 - 14,30 hod.  

Prázdninový provoz ŠJ                                                                10,00 – 13.00 hod.  

 

Stravování se řídí řádem školní jídelny a Školním řádem.   

STRÁVNÍKA JE MOŽNÉ PODLE ŘÁDU ŠJ VYLOUČIT ZE STRAVOVOVÁNÍ PRO NEPLACENÍ, PŘI 

OPAKOVANÉM POZDNÍM PLACENÍ STRAVNÉHO NEBO Z DŮVODU NEVHODNÉHO CHOVÁNÍ.  

  

Pitný režim  

Je řešen možností zakoupit balené vody ve školním bufetu nebo točením pitné vody z aquamatů do 

nádob přinesených z domova.  
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Mléko do škol  

Žáci mohou využít ke svačině státem dotované mléko - balení 250 ml s brčkem. V září budete 

seznámeni s podmínkami přihlášení a odběru.  

Ovoce do škol  

Jednou týdně pro všechny žáky zcela zdarma s cílem přispět k jejich zdraví. Sortiment je kvalitní 

ovoce a zelenina, ovocné a zeleninové šťávy bez konzervantů, sladidel, soli a tuků. Více na 

www.ovocedoskol.eu  

Kniha přání a stížností je umístěna v kanceláři ŠJ. 

  

     KONTAKT: tel: 736 523 427  

katerina.prochazkova@zstylova.cz  

Jaromír Tomeš, vedoucí školní jídelny 739 533 454  

 

Školní družina se školním klubem 

  

Školní družina pracuje dle vlastního Školního vzdělávacího programu, který vychází a navazuje 

na filozofii školy.  

Otevřeme 9 oddělení školní družiny dle počtu přihlášených žáků, z toho 4 oddělení jsou určena 

pro žáky 1. tříd. Celková kapacita ŠD je maximálně 280 žáků a pokryje potřeby žáků 1.- 4. ročníku. 

Starší žáci mohou využít služeb Školního klubu.  

 

       Provoz školní družiny  

ranní provoz: 6.00 – 7.45 hod. 

odpolední provoz: po skončení vyučování do 16.30 hod.  

  

Přihlašování dětí  

Do školní družiny jsou děti přijímány k pravidelné docházce na základě písemné přihlášky, 

kterou rodiče obdrží na začátku školního roku. Rodiče přispívají na provoz ŠD úplatou, která je 

stanovena Vnitřní směrnicí ředitele školy k výši a podmínkám pro snížení nebo prominutí úplaty 
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za předškolní vzdělávání v mateřských školách a školské služby školní družiny a školního klubu 

částkou 150,- Kč za jedno dítě měsíčně.  Platí se bezhotovostně spolu s obědy.  

Skladba činností:  

odpočinková činnost - čtení, vyprávění, klidové hry rekreační činnost - 

aktivní odpočinek s pohybovými, sportovními prvky, hry spontánní činnosti 

– hřiště, vycházky zájmové činnosti - pracovně technická, estetická, 

přírodovědná příprava na vyučování, zábavné procvičování učiva formou 

didaktických her  

Školní družina organizuje další činnosti jako např. výstavy prací dětí, besídky, výtvarné soutěže, 

sportovní olympiádu, nápravu řeči, projektové dny, vystoupení v Domovince a karneval ŠD.  

Při školní družině mohou žáci navštěvovat zájmové kroužky: taneční, dramatický, ruční práce, hra 

na flétnu, plavání, gymnastika, pohybové hry a jiné. 

 

 Vlasta Vlasatá, vedoucí vychovatelka vlasta.vlasata@zstylova.cz, tel: 382 215 104 kl. 42 nebo 30 

(kabinet ŠD)  

   

Organizace školního roku 2022/2023  

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních 
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022. 

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.  

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 
2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023. 

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 

20. 2. - 26. 2. 
2023    

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, 
Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál         

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023. 

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023. 

Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023. 

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023. 
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Co pořídit před nástupem do školy  

  

 aktovku s pevnými zády   

 obuv na přezutí - zdravotně nezávadnou, světlá podrážka 

 jednoduchý penál, nůžky s oblými hroty, lepidlo  

 cvičební úbor v  textilním sáčku  

 dvě trojhranné tužky silnější č. 1 a 2   

 papírové utěrky a kapesníčky  

 podložku na modelování A3   

 obuv na cvičení - sportovní - sálová obuv   

  visací zámek (FAB) do skříňky  

S nákupem dalších pomůcek doporučujeme vyčkat a nakoupit pomůcky podle doporučení třídní 

učitelky až po první třídní schůzce.  

 

Všechny věci svému dítěti podepište! 

 

Zábavné učení pro předškoláky  

• Procvičujte si různé říkanky a rýmovačky, vytleskávejte rytmus…  

• Při vašich cestách hrajte s dětmi slovní fotbal, procvičujete tak sluchovou analýzu a syntézu pro čtení a 

psaní…, stejně fungují Tichá pošta nebo Ozvěna…  

• Počítejte předměty kolem sebe:  auta, lidi, stromy, části těla....  

• Ukazujte si čísla na obyčejných věcech: hodiny, cenovky, dopravní značky, kalendář…  

• Hrajte společenské hry…  

• Kreslete na velké plochy (chodníky, pláž…), uvolňujete tak ruku dítěte…  

• Vymýšlejte soutěže na podporu sebeobsluhy dětí (oblékání, převlékání, balení věcí…)  

• Navštivte s dětmi webové vzdělávací portály, například www.jablko.cz, 

www.pripravy.estranky.cz, www.centrumnadani.cz, www.alik.cz a další  

  

Věříme, že se Vám u nás bude líbit.            zaměstnanci školy  

 

http://www.jablko.cz/
http://www.jablko.cz/
http://www.pripravy.estranky.cz/
http://www.pripravy.estranky.cz/
http://www.centrumnadani.cz/
http://www.centrumnadani.cz/
http://www.alik.cz/
http://www.alik.cz/
http://www.alik.cz/
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Vážení rodiče, 

naše škola používá zcela transparentní způsob vybírání prostředků od žáků.  

Od 1. 9. 2016 je v celé škole zaveden provoz ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNY.  

Odkaz na ŠKOLNÍ ONLINE POKLADU najdete na webu školy nebo na www.skolniprogram.cz 

Prostředky ve škole jsou vybírány touto formou:  

  

ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA  

spotřební materiál, pracovní sešity, lyžařský kurz a další kurzy, 

focení, bruslení, výlety, divadla, ostatní akce.  

platba za kroužky v doplňkové činnosti  

PLATBY ZA OBĚDY, ŠKOLNÍ  

DRUŽINU, ŠKOLNÍ KLUB  

strhává účetní ŠJ na základě povolení inkasa z účtu rodičů  

(informace jste dnes obdrželi)  

Školní online pokladna eviduje veškeré platby rodičů škole bezhotovostně a navíc transparentně s 

následným online náhledem každého rodiče na čerpané prostředky.  

 Školní online pokladna je program sloužící k přesné evidenci finančních prostředků, které 

zákonný zástupce svěří škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, 

plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně). Na třídních 

schůzkách se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy a ta následně 

strhne každou částku s přesnými údaji.  

 Rodič má následně online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu.  

 Platby ze školní online pokladny lze provádět pouze na základě řádného a ověřeného 

dokladu s identifikačními údaji poskytovatele. Škola tak splňuje všechny podmínky, které jí 

ukládá Zákon o účetnictví č. 563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 

Sb.  

Zálohy se nezapočítávají do hospodářského výsledku školy.  

 Každý rodič získává online vyúčtování všech částek v souladu s příslušnými zákony.  

 Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do školní online pokladny probíhají 

bezhotovostně.  Nošení hotových peněz do školy je vždy riskantní. Může dojít ke krádežím, 

nebo se v této souvislosti mohou objevit i případy spojené se školní šikanou.  

(www. skolniprogram.cz)  

Registrace rodičů žáků 1. ročníků do systému bude probíhat v září po zahájení nového školního 

roku. Rodiče, kteří jsou již ve škole registrováni (prvňáček má již ve škole sourozence) se znovu již 

registrovat nebudou, pouze dojde k přiřazení dalšího dítěte.   

  

Podrobný návod obdržíte v září.   
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