
Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

vítáme Vás na společné schůzce 

a těšíme se na příjemnou spolupráci 

v nadcházejícím školním roce 

2015/2016 



1. Charakteristika školy

ZŠ v Jemnici je úplnou školou s 1. - 9. ročníkem základního vzdělávání.

Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Škola, brána do života“, ŠVP čj. ZŠ-
808-1/07.

V současném školním roce navštěvuje školu 459 dětí, to je stejně
jako v loňském roce. Děti jsou rozděleny do 18 tříd, to
znamená, že průměrný počet žáků ve třídě je 25,5.

Provoz školy zajišťuje 28 pedagogických pracovníků, 3
vychovatelky, 3 externisté pro výuku náboženství, 5 uklízeček, 5
kuchařek, 1 školník a 1 správní zaměstnanec. Součástí školy je i
DDM, jehož provoz zajišťují 2 pedagogové volného času, 1
uklízečka a dále několik externích zaměstnanců - vedoucích
zájmových kroužků.



2. Úprava začátků a konců vyučovacích hodin

Již tradičně jsme provedli úpravy časů posledních přestávek a konců
posledních vyučovacích hodin v některých třídách. Díky tomuto opatření
dochází k plynulejšímu odbavení strávníků u výdeje oběda, a nedochází k
zácpám v šatnách.

Zákonní zástupci jsou o této změně prostřednictvím žákovských
knížek informováni. Prosíme Vás touto cestou, abyste svým podpisem
stvrdili, že jste seznámeni s tím, kdy končí Vašemu dítěti vyučování.
Pokud nechodí do školní jídelny, družiny nebo nemá jiné aktivity v rámci
školy, musí opustit školní budovu a Vy přebíráte zodpovědnost za jeho
další konání a bezpečnost.

Úpravy jsou koncipovány tak, že poslední hodina končí maximálně o
deset minut dříve, případně o 5 minut později, než je na stálém rozvrhu
uvedeno.

V případě, že si rodiče přejí, aby jejich dítě například při návratu
ze školní zahrady opustilo skupinu na jiném místě než ve škole, musí o
tuto skutečnost písemně požádat. Tato žádost slouží škole jako doklad o
místě a čase, kdy a kde přebírá zákonný zástupce zodpovědnost za své
dítě.



3.1. POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Na základě: zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 22, dále Zákona č. 373/2011

Sb. o specifických zdravotních službách ve znění poslední úpravy zákonem č.82/2013

Sb., s účinností k 1. 5. 2015, k provedení § 52 písm. a) a c) zákona a podle § 95 odst. 2

zákona v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k provedení § 52

písm. B), zákona č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví), § 9,10, vyhlášky č.

391/2013 Sb. se upravují pravidla pro posouzení zdravotní způsobilosti

žáka takto:

Rodiče (zákonný zástupce) nezletilého žáka (žákyně) vyplní a odsouhlasí
vlastním podpisem tabulku č. 1 formuláře „Posouzení zdravotní
způsobilosti „ za účelem zjištění zdravotního stavu a zdravotní
způsobilosti jejich dítěte.

Pokud v tabulce č. 1 označíte, že dítě nemůže provádět běžné činnosti při
některé z aktivit vyjmenovaných ve formuláři, je nutné doložit to
potvrzením od lékaře - buď lékařem potvrzenou tabulkou č. 2 (viz
formulář) nebo doložit jiné potvrzení vystavené lékařem.



3.2. POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
Současně upozorňujeme na další zákonem stanovenou povinnost

zákonných zástupců: „Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni

informovat školu (§ 22 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) o změně zdravotní

způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by

mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast na akcích podle odstavce 2.“

 Jsou tedy povinni aktualizovat, doplňovat a oznamovat případné změny tohoto dokumentu
třídnímu učiteli. Toto posouzení je zařazeno do osobní dokumentace žáka. V průběhu školní
docházky je aktualizováno, doplňováno a spravováno příslušným třídním učitelem ve
spolupráci s rodiči (zákonnými zástupci), případně příslušným praktickým dětským
lékařem, u kterého je dítě v evidenci. Uvedené údaje jsou důvěrné a je s nimi nakládáno
v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. (ochrana dat a informací).

 I v případě, že nedošlo v průběhu školního roku k žádné změně, budou zákonní zástupci
jednou ročně – zpravidla na začátku roku, vyzváni k aktualizaci či potvrzení již uvedených
údajů, které stvrdí opět svým podpisem.

 Toto potvrzení nenahrazuje „Posudek zdravotní způsobilosti dítěte při pobytových akcích“ (5
dnů a více = lyžařský zájezd, tábor, soustředění kroužků DDM atd.). V těchto případech je
nutné doložit aktuální posudek (platnost 12 měsíců) od lékaře – viz další část prezentace.

 ALERGICI A ASTMATICI – zvláštní formulář s režimem první pomoci při potížích.

 OSVOBOZENÍ OD TĚLESNÉ VÝCHOVY - v případě úplného osvobození od Tv nutno
doložit posudek registrujícího (dětského) lékaře (ne odborného lékaře)



3.3. DOKLADY PRO ÚČAST NA POBYTOVÝCH 

AKCÍCH
 1. POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI PŘI POBYTOVÝCH AKCÍCH:

 Pro účast na některých vzdělávacích činnostech školy, například na pobytových  akcích 
jako je lyžařský výcvikový zájezd, tábor či soustředění DDM, které jsou delší než 4 dny 
se vyžaduje zdravotní způsobilost (§ 9 a 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví), kterou posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost. 
Praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda se dítě 
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze 
imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“

 Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu jednoho roku od data 

vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.

 Doklad lze na žádost zákonného zástupce zkopírovat  (1 rok od data vyšetření u lékaře, tj. i včetně 

prázdnin) a může Vám posloužit i na dalších akcích jiných organizací , kde potvrzení také vyžadují.

 2. PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE O BEZINFEKČNOSTI:

 Dalším dokladem je písemné prohlášení zákonného zástupce dítěte o tom, že dítě nejeví 
známky akutního onemocnění (např. horečky nebo průjmu) a ve 14 kalendářních dnech 
před odjezdem nepřišlo do styku s infekčním onemocněním nebo s osobou podezřelou z 
nákazy a není mu nařízeno karanténní opatření; toto potvrzení nesmí být starší než 
jeden den.

 Formuláře pro tato potvrzení budou volně stažitelné na našich webových 

stránkách, případně je dítě obdrží před konáním akce ve škole nebo DDM.



4. Organizace lyžařského kurzu

 Pro 1. stupeň (4. a 5. tř.) – i pro nelyžaře, termín buď 22. 1. 2016 nebo 20. 2.
2016, cena dle místa konání

 Pro 7. tř. (v osnovách) – i pro nelyžaře, místo – Velké Karlovice, areál Bzové a
Kyčerka, termín – 22. 1. 2016, orientační cena (dle výše příspěvku ze SRPZŠ) –
2 300,- až 3 300,-

 Pro 8. a 9. tř. – termín 20. 2. 2016, místo – Čenkovice, celková cena – asi
4000,-

 Pro všechny – veškerou výzbroj – lyže, boty, hole, přilby, čepičky pod přilby –
možno zapůjčit ve škole.

 Další podrobnosti se dozvíte po ukončení rodičovské
schůzky v jídelně - 1. stupeň v 16.30 hod, 2. stupeň v 17.00
hod

 Součástí schůzky bude i exkurze ve školní lyžárně



5. Podmínky dokládání nepřítomnosti 

žáka ve vyučování - omlouvání absencí

 Záškoláctví. Školy, rodiče, žáci a studenti postupují při omlouvání nepřítomnosti ve

vyučování podle § 22, § 50 a § 67 zákona č. 561/2004 Sb. Škola by měla být

informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději třetí kalendářní den.

Pozdější, dodatečné snahy omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné.

Viz pokyny pro rodiče v ŽK – možno přečíst

 DŮLEŽITÉ: V PŘÍPADĚ NEMOCI STAČÍ OMLUVENKA OD ZÁKONNÉHO
ZÁSTUPCE. V případě pochybností škola může vyžadovat omluvenku od lékaře. Dojde-
li k podezření na záškoláctví, které zákonný zástupce omlouvá, je výchovný poradce
povinen tuto skutečnost hlásit na odbor sociální ochrany dětí.

 Omluvenky do Tv po nemoci – vyučující omluví automaticky týden bez Tv bez

potvrzení od lékaře, v případě delšího omlouvání už omluvenku napíše lékař.



6. Organizace školního roku

 Termíny rodičovských schůzek, konzultací pro rodiče, konání sběru papíru,

prázdnin, přijímacích zkoušek – viz ŽK.

 Pravidelné konzultace pro rodiče žáků se budou konat vždy v pondělí od 14:00 do

16:00 hodin ve výše uvedených termínech. Na konzultacích doporučujeme účast

žáků společně s rodiči.

 Společnou schůzku všech rodičů si třídní učitel může podle potřeby svolat i v jiných

termínech.

 Individuální konzultace v jiných termínech si mohou rodiče s kterýmkoliv vyučujícím

domluvit telefonicky nebo písemně, nejlépe týden předem. V nutných případech

ihned.

 Den otevřených dveří – letos nebude, škola se bude prezentovat na konci

roku již tradiční akademií, která se koná každý sudý rok

V tento den můžete navštívit v době od 8:00 do 13:30 hodin školu a případně se

podívat i do vyučovacích hodin na práci dětí i vyučujících. Od 14:30 do 17:00 hodin

můžete navštívit školu, v doprovodu průvodce si ji prohlédnout a v případě Vašeho

zájmu se i zapojit do jednoduchých aktivit, které budou pro děti i dospělé

připraveny.

 Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017 – 1. 2. 2016



7. Sběr druhotných surovin 

 Velké poděkování těm, kteří společně s dětmi v loňském roce papír nosili.

Celkem se nasbíralo 67 080 kg (pro zajímavost loni 52 160 kg), a tak na účtu

SRPZŠ přibylo 80 496,- Kč.

 Letos opět papír sbíráme. Papír musí být svázaný nebo v krabici či papírovém

pytli, knihy bez tvrdých desek = bez vazby. Je možné sbírat i kartony, ale musí

být svázány.

 Termíny : pouze ve dnech konzultací s rodiči

v jiných termínech nelze – papír není kde skladovat

 Čas sběru: ráno před vyučováním od 6:30 do 8:45 hod.

odpoledne od 13:00 do16:00 hod.

 Odvoz: ihned 2. den po konzultaci, zajišťuje firma A.S.A s.r.o., která papír

vykupuje, doprava je zdarma

 Zisk bude opět odevzdán do fondu SRPZŠ a využíván např. jako příspěvek na

ročníkové exkurze, LVZ, kulturní a vzdělávací akce, pochvaly a další činnosti, vše

dle návrhu pedagogické rady nebo Školního parlamentu a po schválení SRPZŠ.



8. Výstroj do hodin tělesné výchovy
 Níže jmenované věci na převlečení (přezutí) má žák/žákyně uložené /dle

podmínek ve třídě či příslušné šatně v prodyšném obalu.

 Má-li žák skříňku, ukládá výstroj do Tv volně bez obalu ve své skříňce –

oblečení pověsí na ramínka (prosíme o dovybavení skříněk ramínky)

 Nebo je mokré, zpocené a znečištěné odnáší na výměnu domů. Prosíme,

dohlédněte na čistotu cvičebního úboru – například v rámci konzultací

zkontrolujte obsah šatní skříňky vašeho dítěte.

 Žák je povinen vždy mít k dispozici bez ohledu na subjektivní dojem o

momentálním stavu počasí: sálovou obuv do tělocvičny (s podrážkou
nezanechávající čáry), obuv na venkovní hřiště (ne obuv, ve které chodí do školy),
náhradní ponožky, spodní prádlo, tričko, trenýrky, dlouhé sportovní kalhoty
(šusťáky, tepláky), tenkou sportovní bundu (nebo mikinu), ručník, mýdlo.

 Plavání - žáci 3. a 4. tříd – plavky a již zmiňovaný ručník a mýdlo. Doporučujeme
(není povinné): plavecké brýle, protiskluzné pantofle.

 Prosíme rodiče – průběžně během roku kontrolujte obuv do Tv a pantofle –

roztrhané, malé, palce ven – velmi nebezpečné.



9. Ohlašování žákovských (školních) 

úrazů

 Žák, jemuž se přihodil úraz ve škole nebo při činnostech, které 

souvisejí se školní výukou (vycházky, exkurze, výlety, sportovní utkání 

apod.), sám neprodleně oznámí úraz učiteli (vychovatelce) nebo 

dozírajícímu. Není-li to možné, oznámí jej spolužák či svědek úrazu. 

 Ve výjimečných případech může poškozený nebo jeho zákonný 

zástupce úraz oznámit v kanceláři školy, popřípadě ve sborovně či u 

vedení školy, a to v den, kdy se úraz stal (i odpoledne). Je možné o 

něm informovat telefonicky. V tomto případě je na škole zda uzná úraz 

jako školní úraz s možností úhrady bolestného, či ne. 

 Dodatečnému ohlašování nebude přisuzován statut školního 

žákovského úrazu, a tudíž bude nemožné uplatňování bolestného u 

pojišťovny. 



10. Režim přístupu zákonných zástupců 

do budovy ZŠ v Jemnici
 Rodiče a zákonní zástupci, kteří si jdou vyzvednout své dítě po vyučování,

nemají dovolen přístup do prostor školy a jsou povinni na své dítě počkat před

skleněnými dveřmi přístavby.

 Ve výjimečných a opravdu nutných případech je možný přístup do školy (např.

dopomoc v prvních dnech školní docházky novým prvňáčkům).

 Rodičům a zákonným zástupcům, kteří potřebují z jakéhokoli důvodu navštívit 

pracovníka školy, bude návštěva umožněna po předchozí telefonické domluvě 

dne a hodiny setkání. Telefonovat můžete na telefonní čísla uvedená v ŽK.

 Pro tyto případy a pro případy vyřízení neodkladných záležitostí využijte vstup 

dřevěnými vraty. Zazvoňte prosím na zvonek a budete vpuštěni do budovy. 

 V zájmu zajištění bezpečnosti Vašich dětí, jejich osobních věcí i majetku školy 

Vás prosíme o pochopení a předem Vám děkujeme za respektování výše 

uvedených pokynů. 

 Zvláštní pravidla pro vstup platí pro rodiče, kteří si jdou pro dítě do družiny.



11. Školní jídelna

 Odhlašování obědů –- předešlý den do 14:00 hod. prostřednictvím terminálu

v jídelně nebo internetu, ve výjimečných případech = nemoc apod. do 7:00

hod. příslušného dne /ústně, telefonem – již pouze na mobil (601 370 373),
pevná linka je zrušena/.

 Výdej školního mléka a dalšího zboží – pondělí až čtvrtek.

 Ovoce a zelenina do škol – 1x týdně, zpravidla v pondělí dostávají žáci na 1.

stupni zdarma ovoce nebo zeleninu.

 Odběr obědů do jídlonosičů (nárok na odběr stravy je pouze první den

nemoci) – s jídlonosiči (pokud je nesou děti) budou chodit až po vpuštění do

školy v 7:40 hod. skleněným vchodem u Tv. Pokud jej nesou rodiče, zazvoní a

budou vpuštěni dřevěnými vraty.

 Zapomenou-li žáci čip – vyzvednou si a vyplní v jídelně stravenku, kterou

odevzdají u okýnka.



12. Zodpovědnost rodičů za chování a 

činy dětí v době pobytu ve škole i jinde

 Zákonný zástupce x ničení, poškozování majetku

školy jejich dětmi – zákonný zástupce je podle

Občanského zákoníku zodpovědný za důsledky

nepřiměřeného chování svých dětí i v době pobytu ve

škole i jinde. Pokud dítě úmyslně nebo svojí nedbalostí

poškodí majetek školy nebo svých spolužáků, mají rodiče

za povinnost uvést věci do původního stavu se všemi

organizačními i finančními důsledky.



13. Používání mobilních telefonů

 Dětem není zakázáno v průběhu dne mimo vyučovací hodiny jejich

užívání.

 Ve vyučovací hodině musí být telefon vypnutý a umístěný ve školní

brašně.

 V případě, že žák prostřednictvím mobilního telefonu bude rušit výuku,

bude mu telefon odebrán do úschovy.

 Je přísně zakázáno pořizovat jakékoliv fotografie či jiné audiovizuální

záznamy bez svolení učitele – včetně přestávek.

 Za ztrátu (zcizení) mobilního telefonu škola nenese odpovědnost.



14. Příspěvek na činnost SRPZŠ

 Výše příspěvku: na podzim 100,- Kč /do 27. listopadu/

na jaře 100,- Kč /do 22. dubna/

 Příspěvek půjde do fondu SRPZŠ. 

 Příspěvek platí každé dítě. Výhod využívá také každý žák a zpět dostává 

mnohem více, než vloží – viz prezentace příjmů a výdajů.  

 Další příjmy fondu SRPZŠ: zisk ze sběru papíru a případné sponzorské dary. 

 Využití – příspěvek na ročníkové exkurze (v každém ročníku žáci absolvují 

částečně dotovaný poznávací zájezd), LVZ, kulturní a vzdělávací akce, nákup 

drobných upomínkových předmětů na pochvaly a další činnosti. Vše dle 

návrhu pedagogické rady nebo Školního žákovského parlamentu po schválení 

SRPZŠ.

 DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PODPOŘILI A PŘÍPADNĚ PODPOŘÍ ČINNOSTI 

ŠKOLY SVÝMI SPONZORSKÝMI PŘÍSPĚVKY A DARY NAD RÁMEC VÝŠE 

UVEDENÝCH 200 Kč



14.2. Přehled předpokládaných výdajů a příspěvků souvisejících s 

činnostmi doplňujícími výuku v jednotlivých ročnících

PŘÍSPĚVEK ŠKOLY A SRPZŠ

třída
skutečný výdej 

na žáka 

VÝDAJE 

RODIČŮ

PŘÍSPĚVEK 

ŠKOLY A 

SRPZŠ

příspěvek 

rodičů do 

SRPZŠ

Průměrný

PŘÍSPĚVEK od 

SRPZŠ

+ PŘÍSPĚVEK 

ŠKOLY

1. třída 1 031 620 411 200 211 200

2. třída 1 361 1 070 291 200 291 0

3. třída 2 922 1 520 1 402 200 291 1 111

4. třída 3 270 1 520 1 750 200 321 1 429

5. třída 1 391 1 070 321 200 321 0

6. třída 1 601 1 270 331 200 231 0

7. třída 4 669 4 020 649 200 499 150

8. třída 1 364 1 070 294 200 294 0

9. třída 2 933 2 650 283 200 283 0

celkem za 9 let 20 543 14 810 5 733 1800 2 743 2 890



14.3. Přehled předpokládaných výdajů a příspěvků souvisejících s 

činnostmi doplňujícími výuku v jednotlivých ročnících  

PŘÍSPĚVEK ŠKOLY A SRPZŠ

 Ve výdajích je každý rok (mimo 1. ročníku – zde je zvláštní dotace) započítána 
průměrná částka na nákup sešitů, pracovních sešitů, materiálu do Pv, Vv a 
dalšího spotřebního materiálu, tedy potřeb, které by rodiče jinak museli stejně 
zakoupit v obchodě (650,- Kč = za 9 let 5850,- Kč, rozdíly vznikají zejména při 
pořizování pracovního sešitu do cizího jazyka). V prvním až pátém ročníku jsou 
velmi výrazně dotovány školní výlety se vzdělávací a poznávací tématikou.
V devátém ročníku je počítáno s účastí na cyklovodáckém kurzu (to je 1600,- Kč 
jako spoluúčast rodičů), nejsou započítány výdaje na klasické výlety pro 6. až 8. 
třídu (v těchto ročnících jsou v rozpočtu zobrazeny pouze dotované výdaje na 
plánované exkurze + další akce).

 HODNOTY CELKOVÝCH VÝDAJŮ UVEDENÉ V TABULCE JSOU JEN ORIENTAČNÍ A MĚNÍ SE V ZÁVISLOSTI NA 
POČTU DĚTÍ V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH (vytíženost autobusů, bazénu atd.)  A DLE AKTUÁLNÍCH CEN.

 Výše plateb rodičů u některých akcí však zůstává konstantní a rozdíl se hradí z prostředků SRPZŠ. 

 PODROBNÝ ROZBOR  A VYSVĚTLENÍ JE K DISPOZICI U ŘEDITELE ŠKOLY.

 Tento návrh bude předložen zástupcům tříd (které dnes zvolíte) v SRPZŠ k diskuzi a schválení. 

 Zasedání zástupců tříd SRPZŠ se uskuteční při další konzultaci dne 23. 11. 2015 v 15:30 hod ve školní jídelně.



ro
č
n
ík PŘEHLED PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝDAJŮ A PŘÍSPĚVKŮ SOUVISEJÍCÍCH S 

ČINNOSTMI DOPLŇUJÍCÍMI VÝUKU V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH 

příspěvek 

rodičů na akci

přepokládaná 

cena akce

příspěvek školy 

a SRPZŠ

1. příspěvek na exkurzi nebo výlet dle výběru 50 130 80

2. příspěvek na exkurzi nebo výlet dle výběru 100 260 160

3.

plavecký výcvik - příspěvek na dopravu od rodičů 450,- Kč (skutečné náklady  na dopravu a 

vlastní výuku plavání = pronájem bazénu + mzda plavčíků se pohybují dle počtu plavců kolem 

1100,- Kč a hradí se z prostředků školy) 

450 1 111 661

3. exkurze nebo výlet dle vlastního výběru 100 260 160

4.

plavecký výcvik - příspěvek na dopravu od rodičů 450,- Kč (skutečné náklady  na dopravu a 

vlastní výuku plavání = pronájem bazénu + mzda plavčíků se pohybují dle počtu plavců kolem 

1100,- Kč a hradí se z prostředků školy) 

450 1 429 979

4. exkurze nebo výlet dle vlastního výběru 100 290 190

5. exkurze nebo výlet dle vlastního výběru 100 290 190

6. exkurze - planetárium, Anthropos Brno 100 135 35

6. adaptační kurz 200 300 100

7. exkurze- Kutná Hora 150 268 118

7.

LVZ - příspěvek ze SRP ZŠ dle nasbíraného papíru v součtu 1.. tř. až pololetí 7. třídy (0-99 kg = 

100,- Kč, 100-399 kg = 200,- Kč, 400 -699kg = 300, 700 a více = 400,-Kč, nejlepší 3 z ročníku 

1000,- Kč) + 150,- Kč z prostředků školy 

2 900 3 300 400

8. exkurze - Praha:  Národní divadlo, Národní muzeum nebo Královská cesta 100 263 163

9. exkurze Dukovany 80 82 2

9. Škola v přírodě, školní výlet - příspěvek ? ? 50

1.-9. příspěvek do fondu SRPZŠ 200

1.-9. členský příspěvek na žáka do Asociace školních sportovních klubů 0 44 44

1.-9.
MDD (25,-/1 žák), příspěvek na divadla, besedy a další akce ve škole v půběhu roku (40,-

/1žák), 

dle ceny akcí 

asi 100,-

dle ceny akcí 

asi 170,-
70

1.-9. odměny za pochvaly 0 22 22

2.-9. sešity, materiál do  Pv, Vv , prac sešity  650 650 0

1. sešity, materiál do  Pv, Vv , prac sešity  250 450 200

1.-9. foto 1. až 9. tř. 20 20 0



14.5. Termíny plateb rodičů:

 za družinu (300,- Kč) - platba v družině termín do 30. 9.

 za učební pomůcky (sešity, prac. sešity) - vybírá třídní uč. termín do 20.10.

 platba za kroužky DDM - platba v DDM termín do 30.10.

 1. příspěvek do SRPZŠ (každé dítě 100,- Kč) - vybírá třídní uč. termín do 27.11.

 záloha na lyžařský zájezd (1000,- Kč) - řediteli školy termín do 26.10.

 za plavání (450,- Kč – pouze 4. ročník) - třídnímu uč. termín do 18.12.

 2. záloha na LVZ (1 300,- Kč nebo 2 000,- ) - řediteli školy termín do 11. 1. 2016

 záloha na vleky  - lyžařský zájezd – řediteli školy termín - před odjezdem

 2. příspěvek do SRPZŠ (každé dítě 100,- Kč) - třídnímu uč. termín do 20. 4. 2016

 za plavání (450,- Kč – pouze 4. ročník) - třídnímu uč. termín do 25. 5. 2016



15. Půjčovna lyžařského vybavení 

„LYŽÁRNA“
 Půjčovna lyžařského vybavení – od 14. prosince do března bude vždy ve

čtvrtek od 15:00 do 17:00 hod. otevřena pro veřejnost školní půjčovna lyží.

Je možno si za rozumný poplatek půjčit vybavení pro celou rodinu. Zisk z

tohoto půjčovného bude sloužit výhradně k obnově a doplnění výbavy pro

účely školních lyžařských zájezdů. Přístup do lyžárny – plechová vrata za

tělocvičnou, obejít tělocvičnu zezadu po písčité dráze – vstup do školy

osvětlen – lyžárna je v bývalé kovodílně pod velkou tělocvičnou.

 Vybavení si můžete nejdříve přijít vybrat, zamluvit si ho na určitý termín

a pak si před odjezdem již seřízené lyže půjčit.

 PŮJČOVNA JE VYBAVENA NOVÝM ZBOŽÍM – v současnosti je zde 80 párů

moderních lyží a 60 párů sjezdových bot všech velikostí pro lyžaře od 3 let po

dospělé.





16. Žákovská knížka
 Tři varianty 1 až 3. třída, 4. a 5. tř. a 2. stupeň a 2. Ve všech najdete:

 Údaje o škole 

 Výtah ze školního řádu

 Důležité termíny – konzultací, prázdnin, sběru apod.

 Čtvrtletní hodnocení

 Sebehodnocení

 Pochvaly, kázeňská opatření

 Potvrzení příjmu a vrácení peněz školou

 Změny konce vyučování

 Omluvný list

 + 2. stupeň: 

 Hodnocení prospěchu po jednotlivých předmětech

 Kontrola žákovské knížky – 1x týdně podpis rodičů

 Víme, že je pro Vás trochu náročnější v ŽK listovat, ale věříme, že si na to zvyknete (nebo 
jste si již zvykli) a možná časem zjistíte, že Vám přehled o jednotlivých předmětech, 
financích, koncích výuky, chování apod. vyváží Vaši námahu s listováním. 

 V případě, že zákonný zástupce žádá prostřednictvím ŽK o uvolnění z 
výuky nebo změnu místa rozchodu, zůstává ŽK u vyučujícího jako doklad o 
žádosti o uvolnění do doby návratu žáka do školy.



Pokud potřebujete znovu rozdat na rodičovském sdružení a rozebrat s rodiči dle pokynů, jinak není nutno 
znovu opakovat

17.1. „Souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka“ 

o tom, že ZŠ v Jemnici dává souhlas: 

 aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého
dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č.101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů v platném znění.

Nutno podepsat - jinak nelze vzdělávat – ani matriku
bychom nemohli vyplnit. Už tím, že jste přihlásili své dítě do
školy, jste dali údaje k dispozici, musíte dát i souhlas s těmito
údaji manipulovat. S údaji pracují lidé, kteří jsou k tomu
speciálně určeni, jsou vyškoleni a poučeni, jak s takovými údaji
dle zákonů zacházet.



17.2. „Souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka“ o 

tom, že ZŠ v Jemnici dávají souhlas:
Pokud potřebujete znovu rozdat na rodičovském sdružení a rozebrat s rodiči dle pokynů, jinak není nutno 

znovu opakovat

 aby podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy,

týkající se mého dítěte, pořízené během výchovně vzdělávacího

procesu, byly v průběhu jeho školní docházky zveřejněny na webových

stránkách školy a v dalších materiálech, které prezentují činnost školy.

Je to služba spíš pro žáky a rodiče samotné. Týká se
zveřejňování např. fotek z mimoškolních činností - LVZ,
sportovní soutěže, kulturní akce, netradiční výuka atd.
V případě celostátně sponzorsky zajištěných akcí, např. Orion
florbal Cup, musí být pořízen nějaký obrazový záznam jako
důkaz uskutečnění akce. Budeme se snažit získat i nějaké své
sponzory, ale i ti většinou pro zdokumentování způsobu využití
konkrétní dotace potřebují obrazový záznam.



Pokud potřebujete znovu rozdat na rodičovském sdružení a rozebrat s rodiči dle pokynů, jinak není nutno znovu 
opakovat

17.3. „Souhlas zákonného zástupce nezletilého 

žáka“ o tom, že ZŠ v Jemnici dávají souhlas

 aby mohla orientačně testovat přítomnost návykových látek v organismu

mého dítěte, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a

možného ohrožení jeho zdraví.

Nemáme-li souhlas – v případě podezření musíme oslovit policii,
sociální pracovníky a zákonného zástupce. Tomu musíme dát
vědět samozřejmě i v případě udělení souhlasu. Důležité je
povšimnout si v textu: „EXISTUJE-LI DŮVODNÉ PODEZŘENÍ“.

Zatím u žáka ve škole nebylo potřeba tento souhlas využít.



Pokud potřebujete znovu rozdat na rodičovském sdružení a rozebrat s rodiči dle pokynů, jinak není nutno znovu opakovat

17.4. „Souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka“ o 

tom, že ZŠ v Jemnici dávají souhlas: 

aby v souladu s ustanovením § 35 zákona 372/2011 Sb. v platném znění o

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování s poskytnutím zdravotnických

služeb, které jdou nad rámec § 38, odst. 1, písm. c) a odst. 4., písm. b), tedy

poskytnutí nezbytné péče k záchraně života nebo zamezení vážného poškození

zdraví, poskytnutí neodkladné péče první pomoci, nezbytně nutné hospitalizace se

souvisící nezbytnou zdravotní péčí apod. Současně jako zákonní zástupci výše

uvedené nezletilé osoby požadujeme bezodkladnou informaci v případě jakéhokoli

použití tohoto souhlasu.

Poskytnout neodkladnou zdravotní péči musí každý občan. Nad rámec je
myšleno ošetření drobných poranění, na pobytových akcích podání léku
kvalifikovaným zdravotníkem v souladu s pokyny zákonného zástupce.
Jinak se stejně ke všemu volá záchranka nebo lékař a vždy je ihned, jak je
to možné, vyrozuměn zákonný zástupce. (DŮLEŽITÉ - ABY ZÁKONNÝ
ZÁSTUPCE DAL SPOLEHLIVÉ KONTAKTNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO, KTERÉ JE
KDYKOLI DOSTUPNÉ).
Pokud nedáte souhlas, bude i v případě drobného zranění přivolán ihned
zákonný zástupce, aby danou situaci sám řešil. Na pobytových akcích,
např. při bolesti hlavy, mírném zvýšení teploty nebo průjmu, bude přivolán
zákonný zástupce, aby si dítě odvezl domů.



Pokud potřebujete znovu rozdat na rodičovském sdružení a rozebrat s rodiči dle pokynů, jinak není nutno znovu opakovat

17.5. „Souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka“ o 

tom, že ZŠ v Jemnici dávají souhlas:

 aby v případě přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním /zájmovým

kroužkem, doučováním apod./ smělo mé dítě dle vlastních potřeb opustit po dobu

přestávky školu.

Není tím myšlena velká ani malá přestávka – pouze
přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Škola
souhlas nevyžaduje – je tím pouze umožněno odejít žákům o
této přestávce např. na oběd domů.

 Máme jako škola odpovědnost za zdraví a bezpečnost Vašich dětí i v době poledních

přestávek. Proto jsme do školního řádu včlenili bod o povinnosti žáků zdržovat se v

době poledních přestávek ve školní jídelně a v čekací třídě, kde je zajištěn dohled.

 Pokud si přejete, aby Vaše dítě trávilo dobu polední přestávky mimo budovu školy,

zakroužkujte ANO. V tomto případě umožníme Vašemu dítěti opustit školní budovu s

tím, že neponeseme odpovědnost za jeho bezpečnost a zdraví.



18. Organizace konzultací pro rodiče a žáky 

 Pravidelné konzultace pro rodiče žáků se budou konat vždy v pondělí od 14:00 do 16:00 
hodin v uvedených termínech. 

 Na konzultacích doporučujeme účast žáků společně s rodiči (ŽK s sebou).

 V případě více čekajících rodičů na chodbě má vyučující na konzultaci s Vámi pouze 
omezený časový prostor. Prosíme o pochopení a respektování tohoto pravidla. V 
případě potřeby máte možnost si domluvit individuální konzultaci v jiném termínu.  
Děkujeme za pochopení.

 Společnou schůzku si třídní učitel může podle potřeby svolat i v jiných termínech.

 Individuální konzultace v jiných termínech si mohou rodiče s kterýmkoliv vyučujícím 
domluvit telefonicky nebo písemně předem. 

 Třídní učitelé budou ve svých kmenových třídách a netřídní vyučující budou v 
odborných učebnách, případně ve volných kabinetech. Rozpis místností, kde 
kterého vyučujícího v době konzultace naleznete, najdete dole na nástěnce 
„Informace pro rodiče“ a před sborovnou.   



ZÁVĚR

 Rádi uvítáme každého, kdo by chtěl přispět finančním nebo hmotným

sponzorským darem na činnosti doplňující základní výuku dětí. Hlaste se

prosím u pana ředitele nebo v kanceláři školy.

 Všem, kteří tak v loňském roce učinili, děkujeme.

 Děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další spolupráci

při organizaci výchovy a vzdělávání Vašich dětí.



 Na závěr ještě připomenutí, že informace o organizaci lyžařského výcvikového

zájezdu se dozvíte po ukončení rodičovské schůzky v 16.30 – 1. stupeň, v

17:00 – 2. stupeň v jídelně


