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Program třídních schůzek 27. 9. 2022  
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 2021/2022 bude po schválení školskou radou po 13.10.2022 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 Školního řádu (omluvu týdenní absence typu rodinných dovolených provádí zákonný 

zástupce společně s TU, zákaz všech výrobků s tabákem či nikotinem ve škole). 

4. Podněty, návrhy, nápady, připomínky pro vedení školy pro organizaci školního roku 2022/2023 

• 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  

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, 14:30-15:20 a ČT 8:55-9:40 

školní metodik prevence: Mgr. Ladislava Lecjaksová 

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

6. Informace o nejdůležitějších akcích školy v průběhu školního roku 2022/2023 (termíny se mohou změnit)  

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31.ledna 2023. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude 

ukončeno v pátek 30.června 2023. Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. a čtvrtek 27.října 2022. Vánoční 
prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí  v pondělí 2. ledna 2022. Jarní prázdniny budou v termínu 

20. 2. – 26. 2. 2023.  Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3.února 2023. 

 

Schůzka třídních důvěrníků      ČT 22.9.2022 a 9.3.2023  

Třídní schůzky          ÚT 29.9.2022 a 14.3.2023 (15:30+16:00) 

Konzultační odpoledne   6.12.2022 a 6.5.2023 přihlašování na: 

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

Dny otevřených dveří          ČT-PÁ 15.-16.11.2022 a ČT-PÁ 20.-21.4.2023 

Den otevřených dveří pro zájemce o 1. třídu    PÁ 17.3.2023 

Schůzka k budoucím 1. třídám                    6.6.2021 (zápis pravděpodobně 14.-15.4.2023) 

Rozsvěcování vánočního stromu a jarmark    29.11.2022 

Mikulášská nadílka         5.12.2022 

Charitativní stánek Andělé a zpívání pod stromem na náměstí       bude upřesněno 

V tanečním rytmu          16.3.2023 

Akademie ke Dni matek           11.5.2023  

Zasedání školské rady                                   13.10.2022, květen 2023 

Den civilní ochrany          24.1.2023  

Den environmentální výchovy, vzdělání a osvěty                               18.4.2023 
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Jazykový kurz                          27.-31.3.2023 

Lyžařský kurz 7. tříd                    28.1.-3.2.2023  

Sportovní kurz 2. stupně         bude upřesněno 

Výtvarný kurz                          bude upřesněno 

Vstupenky na Akademii pouze v předprodeji KD (přijďte včas!!!) 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 150,-Kč/ měsíc, ŠD 200,-Kč/ měsíc)  

 Směrnice ŘŠ č.30/2019 k úplatě (osvobození) 

12. Souhlas GDPR – elektronická ŽK 

13. 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 10.1.2023 od 16:00 hodin v jídelně, informace k 

talentovým zkouškám podá TU + budou na elektronické nástěnce  

b. Schůzka k lyžařskému zájezdu 7. tříd v aule v úterý 27.9. v 16:30 hodin po TS, vede pan učitel Deme.  

c. V šatnách fungují od pondělí 3.10.2022 do pondělí 31.10.2022 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. 

d. Informace o projektech: 

Doučování NPO (pro žáky ohrožené školním neúspěchem): po obdržení finančních prostředků, možno přihlásit se 

u vyučujících, předpoklad od 10/2022 do 30.6.2023 

Podpora na Tylovce III: do 31.1.2023 (kluby, doučování, speciální pedagog, školní asistenti) 

Podpora na Tylovce IV: od 1.2.2023 (aktivity zatím neurčeny) 

Inkluzivní vzdělávání pro školy v Písku: do 31.12.2022 (psycholog, školní asistenti) 

My v tom Jihočechy nenecháme I – info na webu školy 

 

14. Vzešlo z diskuze: 
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Příloha: vyúčtování příspěvků SRŽPŠ k 20.9.2022 

 

 


	školní psycholožka: Mgr. Zuzana Maříková

