
Program třídní schůzky 
Datum: 14. 3. 2023 

1. Školská rady pro nové funkční období:  

 v tajných volbách byli zvoleni zástupci rodičů: PhDr. Štěpánka Činátlová, Ing. Jiří Morávek, zástupci 
pedagogů: Mgr. Eva Hralová, Mgr. Yvona Zuntová a zřizovatelem budou jmenováni Ing. Roman Koc, Ing. 
arch. Petra Trambová 

ustavující zasedání 27.3.2023 
2. Informace Spolku rodičů o hospodaření s finančním darem poskytovaným rodiči škole 

 zpráva o hospodaření předložena delegátům na členské schůzi 9.3.2023 

 součást zápisu na webu školy, k dispozici kdykoliv u hospodářky školy paní V. Hodíkové 
3. Informace o prospěchu a chování dětí v 3. čtvrtletí školního roku 2022/23 

 individuální pohovory s třídním učitelem/učitelkou nebo vyučujícími předmětů (kabinety) před a po 
třídních schůzkách. 

4. Konzultační odpoledne pro rodiče 

 jde o rozšířenou možnost navštívit ped. pracovníky v jejich kabinetech i společně s dětmi (tzv. tripartita), 
proběhne v úterý 16.5.2023 od 14:00 do 17:00 hodin 

 bude opět možno si předem přes přihlašovací systém http://www.zstylova.schuzky.eu/ zamluvit přesný 
čas schůzky (pracujeme na aktualizaci rezervačního systému přes eŽK) 

5. Školní online pokladna 

 dbát na dostatečný stav finančních prostředků (výlety, exkurze…) 
6. Informace o akcích školy ve 4. čtvrtletí 2022/23 

 Den otevřených dveří pro zájemce o 1. třídu – pátek 17.3.2023 8:00-11:40 

 Jazykový kurz 27.-31.3.2023 

 Velikonoční prázdniny 6.-10.4.2023 

 Zápis do ZŠ v pátek 14.4.2023 od 14:00 do 17:00 a v sobotu 15.4. od 9:00 do 11:00 hod., formuláře a 
pravidla budou zveřejněny na webu školy před zápisem, žádost pouze elektronicky přes systém Zápisy 
online, kapacita nebude stačit/losování, neobvodovým doporučujeme ještě návštěvu další ZŠ 

 Den EVVO – celoškolský projekt úterý 18.4.2023 

 Dny otevřených dveří pro všechny – čtvrtek a pátek 20.-21.4.2023 

 Zápis do MŠ – 3.-4.5.2023 

 Školní akademie ke Dni matek čtvrtek 11.5.2023 v 18.00 hodin v DFŠ, 150,-Kč, předprodej v Centru 
kultury, kapacita divadla je omezená, kupte si lístky včas 

 Kurz malby a jiné výtvarné tvorby – tentokrát příměstský, 15.-19.5.2023 

 Sportovní kurz 2. stupně 22.-26.5. 2023 (všechny kurzy jsou výběrové, přihlášky vč. kritérií vždy v eŽK) 

 O staré vrbě – školní hudební pohádka, DPČ, pro veřejnost – neděle 21.5.2023 a pátek 9.6.2023 

(Slavnosti města) 

 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků – 6.6.2023 v 15:30 

 Letní příměstské tábory, viz. podrobněji web školy 
 

7. Konec školního roku v pátek 30.6.2023, ředitelské volno neplánujeme 
8. Připomínky z minulých TS 

 k dispozici na webu školy http://www.zstylova.cz/dokumenty-ke-stazeni/ v sekci Třídní schůzky, naposledy 
22.3.2022, 27.9.2022 dotazy ani připomínky nebyly 

9. Různé 

 KiVa 1. stupeň – od září 2023 budeme věnovat vždy 2 vyučovací hodiny za měsíc tomuto programu 
prevence šikany, pilotní program na 3 školní roky, více na https://www.scholaempirica.org/metodiky/kiva/ a 
https://ceskarepublika.kivaprogram.net/what-is-kiva/  

 Pracovní sešity pro školní rok 2023/2024– vyučující seznámí rodiče průběžně s cenou všech, nabízíme 
rodičům službu je zakoupit pro děti jako spotřební materiál (píší do nich, vybarvují apod.) do vlastnictví dětí. 
Pokud někdo nesouhlasí, prosíme o písemné projevení nezájmu do konce dubna (eŽK). Pracovní sešity pak 
budou poskytnuty školou zdarma v režimu jako učebnice (s úhradou za nadměrné opotřebení ztrátu apod.) 

 Zápis do ZŠ – 14.-15.4.2023 (76 volných míst + cca 12 po odchodu žáků na 6G a 8G, 4 třídy, kritéria – 
spádovost + předpokládaný los; před zápisem na webu školy a na vývěskách ZŠ i MŠ kritéria a pokyny), 
žádost online před zápisem, nespádovým určitě doporučujeme podat žádost i na spádové škole! 

 Organizační opatření pro školní rok 2023/2024 – až dle výsledků zápisu do 1. tříd, končí 4 deváté třídy, 
budou pravděpodobně otevřeny 4 první třídy – pravděpodobně nedojde k žádnému sloučení tříd. 

 Plán výletů a exkurzí – projednat, zajistit prostředky v online pokladně 

 Informace o velkých investičních akcích školy v roce 2023 
3. etapa rekonstrukce 5.MŠ, další v jednání 

 
 
Příloha: Vyúčtování SRŽPŠ 
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