
Zápis z třídních schůzek konaných 13.9.2022 

 

1. Z celkového počtu 40 žáků bylo přítomno na třídních schůzkách 14 rodičů ( příloha 

prezenční listina). 

2. Organizace výuky: 

• Sloučený 1. + 2. ročník – třídní uč: Mgr. Žaneta Fryčáková 

• Sloučený 3. + 4. ročník – třídní uč: Lada Keňová Dis. 

• Samostatný  5. ročník – třídní uč: Mgr. Petra Houdková 

• Mgr. Magdaléna Martinková -  částečný úvazek  

• Vychovatelka ŠD: Lucie Šamu 

• Asistent pedagoga – Ivana Chudárková 

Všechny informace ohledně vzdělávání najdou rodiče na webových stránkách školy 

www.skolajivova.cz ( prázdniny, dny volna, třídní schůzky, rozvrhy, organizaci výuky, 

žádosti,….). 

Měsíční plány jsou k nahlédnutí na web. stránkách školy, v úkolníčcích žáků.  

Pravidelná kontrola úkolníčků – jsou tam zapsány důležité informace ohledně organizace 

výuky.  

Pravidelná kontrola vybavení pouzdra ( tužky, pera, pastelky, nůžky, guma, strouhátko, 

LEPIDLO). Pokud dítěti cokoli dochází, doplnit.  

 

3. Školní řád 

• Rodičům byly připomenuty včasné příchody dětí do školy (dítě by mělo dorazit alespoň 

10 min před začátkem výuky). 

• Odchody dětí musí být sděleny písemnou formou (lísteček nebo sms).  

• Veškeré omluvenky musí být zapsány v žákovské knížce v omluvném listu žáka.  

• Žáci, kteří nejsou přítomni z nějakého důvodu na výuce mají povinnost zajistit si domácí 

úkoly a probírané učivo. Pokud je přítomnost delší, dohodne si dítě s učitelkou termín, 

do kterého se probírané učivo doučí. Je možné dohodnout také konzultaci s učitelkou. 

• Žák, který má více než 100 zameškaných hodin za pololetí, může být komisionálně 

přezkoušen!!! (vždy záleží na okolnostech nepřítomnosti). 

 

4. Dodatek ŠVP 

• Od 1.9. 2022 byla do výuky ve 4. ročníku zařazen předmět  INFORMATIKA, s časovou 

dotací 1. hod. 1 hod. je taktéž v 5. ročníku. K tomuto účelu byly pořízeny pomůcky 

k programování, robotické hračky, příslušenství k notebookům, zkvalitněno internetové 

připojení ve škole. 

• Z evropských dotací jsme v loňském roce pořídili 15 žákovských notebooků s dokovací 

stanicí, které lze využívat kdekoli ve škole i družině.  

http://www.skolajivova.cz/


5. Zvýšení cen školného v MŠ a stravného 

Na základě navýšení cen energií, potravin, pohonných hmot jsme byli nuceni zvednout výši 

stravného ( ceník k nahlédnutí na web. stránkách školy) i výši školného v MŠ od 1.9. 2022. 

6. Informace z družiny 

• P. vychovatelka rodičům připomněla, aby si děti přinesly oblečení vhodné do družiny 

na pobyt venku.  

• Připomněla úplatu za školní družinu do konce září. 

• Omluvenky psané na omluvný list ŠD. Ke stažení na web. stránkách školy v sekci – ŠD 

– ke stažení. 

• Informace týkající se aktivit v družině mají děti zapsány v úkolníčcích. 

7. Třídní fond 

Rodiče se rozhodli uhradit na toto pololetí částku 300,- Kč na akce pro děti (kina, divadla, 

projektové dny,…). Úhrada do 20.9. 2022. 

Rodiče se usnesli, že společně uspořádají akci (ples, zábavu, dětský karneval,…), z níž výtěžek 

půjde právě na akce základní školy a mateřské školy. Zapojit by se měli všichni rodiče.  

8. Kroužky 

• VV – úterý od 12.30 – p. Kopřivová 

• HV – úterý a čtvrtek – p. Dosoudilová a p. Sobota  

• Tvoření – čtvrtek od 13.15 - p. Kalhousová 

• Pohybové hry – termín bude upřesněn 

• Angličtina – úterý od 17.00 – p. Anderson 

Rodičům byla nabídnuta možnost zapojení se do zájmového vzdělávání dětí ZŠ. Možnost 

vedení kroužků v odpoledních či podvečerních hodinách.  

 

9. Akce školy 

Budou upřesněny a vyvěšeny do konce září na web. stránkách školy.  

 

Plánované důležité akce: 

• Lyžařský a snowboardový výcvik v Hlubočkách – nabídka bude rodičům zaslána 

• Škola v přírodě – nabídka bude zaslána rodičům 

• Dny otevřených dveří – nabídka pro rodiče, kteří budou mít zájem podívat se do výuky. 

Termín bude upřesněn. 

• Program FAST – možnost programu pro rodiče, děti a pedagogy. 8 dvouhodinových 

odpoledních setkání, plných her a aktivit. Pokud se nám podaří se do něj zapojit, budeme 

rodiče včas informovat o jeho průběhu.  

• Plavecký výcvik – nabídka p. ředitelky nově otevíraného bazénu ve Šternberku o 

zahájení výuky. Možnost absolvovat výcvik i týdenním intenzivním kurzem. Rodiče se 

přiklání k bazénu ve Štb.  
 

 

V Jívové dne 13.9. 2022                                                        Zapsala: Mgr. Žaneta Fryčáková 


