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Zápis z informační třídní schůzky ze dne 5. 9. 2022 

 

1) Novinky  

a. Pedagogický sbor – Natálie Miláčková 

b. Dokumenty školy 

i. Školní vzdělávací program – informatika už od 4. ročníku 

ii. Stravování  

1. navýšení ceny od plateb na říjen  

2. děti jsou trvale přihlášené, rodič pouze odhlašuje na určité dny, 

odhlášení probíhá na telefonním čísle ŠJ 733 351089 nebo žák hlásí 

paní kuchařce 

iii. Řád školy  

1. upozornění na příchod dětí do školy – nejpozději v 7,30 

2. omlouvání absence přes Školu OnLine nebo Můj školní deník  

2) Škola OnLine (dále jen ŠOL) 

a. nutné pravidelně kontrolovat 

b. hlavní komunikační kanál 

c. zobrazují se známky, důležitá sdělení, změny v rozvrhu hodin, domácí úkoly, lze 

omlouvat absenci 

3) Můj školní deník (dále jen MŠD) 

a. místo žákovské knížky, úkolníčku, omluvného listu a deníčku pro školní družinu 

b. nemusí obsahovat všechny známky, zásadnější je ŠOL 

NUTNÉ ALESPOŇ JEDNOU TÝDNĚ PODEPSAT ŠOL NEBOO MŠD.  

4) Čtenářské bingo 

a. všichni žáci mají přehled knih, ze kterých mohou vybírat (odlišný pro žáky 4. a 5. 

ročníku), návod, podle jakého klíče knih vybírat 

b. ke každé přečtené knize vyplňují čtenářskou kartu 

c. prezentace přečtené knihy každé poslední pondělí v měsíci, s sebou přečtenou knihu 

a čtenářskou kartu 

d. čtenářská karta pro žáky prvního ročníku je jednodušší, vypráví o knize z přehledu, 

kterou četli s rodiči 

5) Akce školy 

a. Stručný orientační seznam bude v průběhu týdne vyvěšen na webových stránkách 

školy 

b. Zveřejněny budou také termíny otevřených hodin, kdy se mohou rodinní příslušníci 

přijít podívat, jak výuka probíhá 

6) Zájmové kroužky 

a. v nabídce pro tento školní je Badatelský klub a Sportovní hry 

b. Badatelský klub – bezúplatný (financován ze dotace EU) – pokusy, deskové hry, 

pěstitelské práce 



c. Sportovní hry – zprostředkovává DDM v Čáslavi, úplata 500,- na školní rok 

d. přihlášky s informacemi obdrží žáci 6. 9., přihlašování dle přiloženého návodu 

7) Webové stránky školy 

a. obsahují všechny potřebné informace, akce školy, otevřené hodiny, foto a informace 

z proběhlých akcí, důležité kurikulární dokumenty (ty jsou dostupné i fyzicky ve 

vstupní chodbě školy) 

 

 


