
1. Důležité adresy a telefonní čísla  

 
Základní škola a Mateřská škola Žabčice,okres Brno-

venkov, příspěvková organizace 

Školní 447, 664 63 Žabčice 

 

IČO : 65264843 

Číslo účtu : 111 308 796/0300 

 
Mgr. Kateřina 

Svobodová, ředitelka 

Mgr. Beata Forbergerová 

Mgr. Hana Flajšingerová 

Mgr. Michaela Kouřilová 

Mgr. Markéta Uhlířová 

Mgr. Martina Mašterová 

Lenka Šuléřová, DiS. 

Ivana Zajícová 

Mgr. Petra Daňsová 

zszabcice@skolniweb.cz 

 

forbergerova.zszabcice@seznam.cz 

hanaflajsingerova@seznam.cz 

Kourilova.Michaela@seznam.cz 

Marketa.uhlirova@centrum.cz 

MartinaMasterova@seznam.cz 

lenkaskupa@centrum.cz 

ivanka.zajicova@gmail.com 

petradansova@gmail.com 

web školy www.skolazabcice.cz 

Telefonní čísla, ředitelka  774 717 999 

ředitelna, záznamník 547 234 436 

sborovna 547 234 483 

jídelna 547 234 484 

 

 

Konzultační hodiny : 
 
Mgr. Kateřina Svobodová Středa 10,00 - 13,00  

Čtvrtek 7,30 - 13,00 

Mgr. Hana Flajšingerová Středa 13,00 - 14.00 

Mgr. Michaela Kouřilová Pondělí 13,00 – 14,00 

Mgr. Markéta Uhlířová Středa 13:00 – 14:00 

Mgr.. Beata Forbergerová Pondělí  13,00 – 14,00 

Mgr. Martina Mašterová Pondělí  13,00 – 14,00 

Lenka Šuléřová, DiS. Středa 15,30 – 16,00 

Ivana Zajícová Pondělí 14,30-15,00 

Jaroslava Kopřivová Pondělí 14,00 – 15,00 

 

Po telefonické domluvě je možná osobní konzultace i 

v jiném čase či dni. 

 

 

2. Organizace školního roku 2016/2017 
 

 

Zahájení: Čtvrtek 1.září 2016 

Podzimní prázdniny: Středa  26. října – čtvrtek 27. 

října 2016 

Vánoční prázdniny: Pátek  23. prosince 2016 –

 pondělí  2. ledna 2017 

Ukončení vyučování 

v prvním pololetí 

Úterý 31. ledna 2017 

Pololetní prázdniny: Pátek 3. února 2017 

Jarní prázdniny:

  

Pondělí 13.března  – pátek 

19. března 2017 

Velikonoční 

prázdniny: 

Čtvrtek 13. dubna  - pátek 14. 

dubna 2017 

Ukončení vyučování 

ve druhém pololetí 

Pátek  30. června 2017 

Hlavní prázdniny: Sobota 1. července  - pátek 1. 

září 2017 

Období školního 

vyučování 2017/2018 

Pondělí   4. září 2017 

Dny ředitelského volna        :   bude upřesněno 

později 

 

Zápis do první třídy  :   Pondělí  3.dubna 

2017 

 

Třídní schůzky, pohovory : 

 13.9.2016 

 21.11.2016 

 18.4.2017 

 V jiných termínech podle potřeb 

vyučujících 

 

 

3. Plánované akce ZŠ  a ŠD na školní rok 

2016/2017 
 

- Foto prvňáci 22.9. 

- Foto vánoce 5.10. 

- Antrophos, 4.tř. – 14.9. 

- Kyberšikana, 4.,5.tř. –16.11. 

- 5.tř. na návštěvě v ZŠ Židlochovice – 4/17 

- Fotbalový turnaj   25.11. 

- Florbal zač.prosince 

- Rozsvěcení stromu v Žabčicích 4.12. 

- Mikuláš ve škole   5.12. 

- Akademie ZŠ v LD   14.12. 

- Diagnostika 1.,2.třída 10.-11. 

- Mobilní planetárium 2./17 
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- Zahájení plav.výcviku 2.,3.tř.  

- Vybíjená v Hrušovanech 2./17 

- Školní kolo v recitační soutěži 2./17 

- Recitační soutěž v Židlochovicích 3./17 

- Fire Dance, tan.kroužek 

- EKO, 1. až 5.třída  

- ŠZP Žabčice 1.tř. 

- McDonald Cup, 4.,5.tř. 3-4./17 

- Den Země 20.4.2017   

- McDonald Cup, 1.-3.tř. 3-4/17 

- Preventan Cup Pohořelice,4 .,5.tř. 

- knihovna 1.-5.tř. 5.-6./17 

- školní výlet 1.-2.tř. Milovice ?? 

- školní výlet 3.-5. Oslavany 8.6.2017 

- Bazén Žabčice  

- Výlet na hájenku 2.6.2017 

- Divadlo, Radost ? 

- Afrika- bubeníci 11.,12./16 

 

 

 

 

Předběžný plán akcí školní družiny pro 

rok 2016/2017 

 
 Září –  poznáváme okolí a nohy nás nebolí 

 Říjen - Švihadlový král a královna 

 Listopad – uspávání broučků 

 Prosinec – adventní dílna, školní akademie 

 Leden- Družinový slavíček 

 Únor – karneval  

 Březen –deskohraní 

 Duben – sportovní odpoledne, jarní tvořivá 

dílnička 

 Květen – malování na chodník 

 Červen - předprázdninový piknik v přírodě, 

družinový jarmark 

 

 

4. Třídy a vyučující 

 

1.třída 

Počet dětí  :   24 
Třídní učitelka:   

Mgr. Beata Forbergerová 

Asistent pedagoga : 

Ivana Zajícová 

Učitelky :    

Mgr. Martina Mašterová (HV) 

    

2.třída 

Počet dětí  :   21 
Třídní učitelka:   

Mgr. Hana Flajšingerová 

Asistent pedagoga: 

Eva Koníčková 

Učitelky :    

Mgr. Martina Mašterová (HV) 

 

3.třída 

Počet dětí  :   24 
Třídní učitelka:   

Mgr. Kateřina Svobodová (ČJ) 

Asistent pedagoga : 

Jana Skalníková 

Učitelky :    

Mgr. Martina Mašterová  

Mgr. Markéta Uhlířová (AJ) 

Mgr.Beata Forbergerová (PČ) 

Mgr. Michaela Kouřilová (LV) 

Lenka Šuléřová, DiS. (VV) 

 

4.třída 

Počet dětí  :   17 
Třídní učitelka:   

Mgr. Markéta Uhlířová 

Učitelky :    

Mgr. Martina Mašterová ( M) 

Mgr. Hana Flajšingerová (LV) 

 

5.třída 

Počet dětí  :   25 
Třídní učitelka:   

Mgr. Michaela Kouřilová 

Asistent pedagoga : 

Iva Zichová 

Učitelky :    

Mgr. Martina Mašterová (ICT, HV) 

Lenka Šuléřová, DiS. (VV) 

 

 

5. Školní družina  

 
Školní družina ve dnech školního vyučování tvoří pro 

děti přechod mezi výukou ve třídách a pobytem 

doma. Nabízí dětem možnosti aktivního využití 

volného času formou relaxace, odpočinku, tvořivých 

aktivit a sportovního využití. Pestrost aktivit v naší 

školní družině je cíleně směřována k osobnostnímu a 

sociálnímu rozvoji každého jedince. 

Náplň činností školní družiny se řídí ŠVP pro školní 

družinu, avšak bývá přizpůsobena zájmům a 

seskupení dětí. Činnosti s dětmi jsou prostoupeny 

prvky dramatické výchovy, jež podněcuje rozvoj 

pozornosti, soustředění, vnímání, a v neposlední řadě  

představivost, fantazii,  tvořivost a komunikaci ve 

všech složkách. 

 

Školné je od letošního roku 600 Kč na pololetí. 

 

Rozvrh činností 

11,40 -12,15   oběd 



12,15 -13,00    relaxační odpočinková činnost 

13,00 -14,00    zájmová a rekreační činnost 

14,00 -15,00 zájmová a rekreační činnost (pobyt 

venku nebo ve sportovní hale) 

15,00 -16,00 zájmová a odpočinková činnost 

 

Vychovatelka : Lenka Šuléřová, DiS., vedoucí ŠD 

                         Ivana Zajícová 

Kapacita          : 50 dětí 

Provoz ŠD 6,45 – 16,00 

 

 

6. Kroužky  a nepovinné předměty 
 

Pondělí AJ – 2.třída 

AJ – 1.tř. 

Keramika starší 

Florbal starší 

Čeština je hra – II. 

Keramika mladší 

11,50 

13,00 

13,00 

13,00 

13,00 

15,30 

Úterý Čeština je hra – I. 

Florbal mladší 

Čtenářská dílna 

12,00 

13,00 

13,00 

Středa Doučování ČJ 

Deskové hry, rozvoj logiky 

7,00 

13,00 

Čtvrtek Doučování M 

Doučování AJ (4.,5.tř.) 

Taneční kroužek 

Pohodář 

7,00 

13,00 

13,00 

13,00 

Pátek Fotbal 13,00 

 

7. Školní stravování  

I v letošním školním roce 2016/2017 je vedoucí 

stravování školní jídelny paní Jaroslava Kopřivová, 

která prosí všechny rodiče, aby platili zálohy 

stravného včas. Pokud tedy budete mít jakékoli 

připomínky nebo dotazy ke stravnému, jídelníčku 

apod., obraťte se na vedoucí školní kuchyně.  

Stravné od září 2016 

Stravné se platí zálohově, (již v srpnu se platí stravné 

na září). 

Jednotná částka na měsíc je 500 Kč. 

 Ti, kteří mají bankovní účet, mohou platit 

stravné trvalým příkazem, a to s datem 

splatnosti do 10. dne v měsíci. Tento trvalý 

příkaz si zřídí od srpna 2016 do května 2017. 

V červnu proběhne vyúčtování stravného a na 

účty budou vráceny přeplatky. 

 Ti, kteří nemají bankovní účet mohou platit 

stravné složenkou. Placení je stejné jako u 

placení přes bank. účet. Na začátku každého 

roku dostane strávník na vyžádání složenku. 

Omlouvání obědů  

Oběd si mohou rodiče žáků omluvit pouze v jídelně  

na tel. č.: 773380203 SMS zprávou do 08.00 hodin 

v omlouvaný den. 

/např. ve středu do 08.00 lze omluvit na středu…/ 

V SMS prosím uveďte: jméno a příjmení strávníka, 

které jídlo/oběd /, datum dne, který chcete omluvit a 

od kdy do kdy žáka omlouváte. 

Žáci si mohou omluvit oběd přinesením omluvenky 

do jídelny ZŠ také do 08.00 hodin, kam musíte uvést 

stejné údaje jako v SMS. Omluvu lze zapsat přímo 

v jídelně do sešitu. Pokud nestihnete oběd omluvit, 

můžete si ho vyzvednout do vlastního jídlonosiče od 

11,30 – 12,30 hodin. Za oběd v jídlonosiči si 

zodpovídá rodič žáka. Pouze první den nepřítomnosti 

dítěte ve škole máte nárok na oběd, ostatní dny 

nepřítomnosti dítěte ve škole musíte omluvit ve 

školní jídelně. 

 

8. Školní poradenské pracoviště 

Na základě dlouhodobých trendů ve školství se na 

školách existence ŠPP doporučuje. Vzniklo tedy i od 

1. září 2014 na naší škole a zajišťuje poskytování a 

koordinaci preventivních, pedagogických a 

poradenských služeb přímo na škole. Všichni členové 

týmu ŠPP úzce spolupracují, jejich činnosti se 

prolínají. 

V loňském roce jsme měli práci školního psychologa 

dotovanou z projektu, letos patří naše velké dík 

našemu zřizovateli. 

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci 

činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem 

č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a bez 

souhlasu se je nedozví nikdo další. 

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné 

poradenské a konzultační služby žákům, jejich 

rodičům a pedagogům. Snaží se pomáhat jim při 

zvládání a řešení výchovných, vztahových a 

výukových potíží. 

Tým ŠPP pro školní rok 2016/2017 je tvořen 

výchovným poradcem, školním metodikem 

prevence, asistenty pedagoga, školním 



psychologem a školním speciálním pedagogem. 

Všichni členové poradenského týmu vycházejí při své 

práci ze znalosti prostředí a atmosféry školy. 

ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a 

dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, 

SPC). 

Hlavní cíle Školního poradenského 

pracoviště: 

 přiblížení poradenských služeb 

poskytovaných ve škole žákům, rodičům i 

pedagogům 

 zkvalitnění péče o žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a 

příprava podmínek pro úspěšnou integraci 

těchto dětí 

 prevence sociálně-patologických jevů 

(závislosti, agresivita, šikana, rasismus, 

sexuální výchova atd.) 

 vytvoření systému včasného odhalování 

problémových projevů chování ve školách 

 omezení školní neúspěšnosti a předčasných 

odchodů žáků ze vzdělávání, průběžná a 

dlouhodobá péče o děti s neprospěchem 

 posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané 

žáky 

 poskytování služeb kariérového poradenství 

společně s kariérovým vzděláváním a 

poskytováním informací o možnostech 

kariérového uplatnění po ZŠ 

 prohloubení spolupráce s ostatními 

poradenskými zařízeními 

Služby ŠPP zabezpečují:  

Mgr. Kateřina Svobodová - výchovná poradkyně  

kontakty: zszabcice@skolniweb.cz  

konzultační hodiny: pondělí 13:30 - 14:30  

Činnost výchovného poradce 

 Příprava podmínek pro integraci žáků se 

zdravotním postižením a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, příprava návrhů na 

další péči o tyto žáky, spolupráce na 

vypracovávání IVP (individuální vzdělávací 

plán) 

 Evidence žáků se specifickými vývojovými 

poruchami, spolupráce s TU 

 Spolupráce při řešení výchovných problémů, 

svolávání výchovných komisí pro jednání s 

rodiči 

 Zajišťuje agendu spojenou s přijímacím 

řízením žáků na víceletá gymnázia 

 Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž 

vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní 

pozornost a příprava návrhů na další péči o 

tyto žáky. 

 Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky 

speciálních vzdělávacích potřeb a 

intervenčních činností pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

 Příprava podmínek pro integraci žáků se 

zdravotním postižením ve škole, koordinace 

poskytování poradenských služeb těmto 

žákům školou a školskými poradenskými 

zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření 

u těchto žáků. 

 Shromažďování odborných zpráv a informací 

o žácích v poradenské péči a dalších 

poradenských zařízení a jejich zajištění 

v souladu s předpisy o ochraně osobních 

údajů. 

Mgr. Petra Daňsová – školní psycholog 

kontakty:   petradansova@gmail.com 

pracovna ŠPP 

 

Psycholog na škole působí ve čtvrtek od 7:00 do 

15:30.  

Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit, 

nejlépe e-mailem. 

Školní psycholog poskytuje komplexní služby studentům, 

jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. 

O poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních. Vykonává činnosti 

poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a 

informační. Při práci se psycholog řídí etickými normami 

své profese a je nezávislým odborníkem. Veškeré 

informace, které školní psycholog při své práci získá, jsou 

vázány profesním tajemstvím. Rodiče udělují souhlas s 

činností školního psychologa dle zákona č. 101/2000 Sb. 

O ochraně osobních údajů. Služby školního psychologa 

jsou pro žáky, jejich rodiče a pedagogy školy zdarma. 

 

 

Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy 

směrem ke škole nebo dalším institucím jsou 

podávány pouze s  výslovným souhlasem žáka a jeho 

zákonných zástupců. 
 

Činnost školního psychologa  

 poradenství pro žáky v osobních, rodinných a 

školních problémech; 

 poradenství pro rodiče – výukové a výchovné 

problémy; 

 pomoc při řešení výchovných a výukových 

potíží; 



 prevence školní neúspěšnosti žáků; 

 vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami včetně nadaných žáků; 

 spolupráce s pedagogy; 

 spolupodílení se na vytváření podmínek pro 

individuální integraci žáků; 

 poradenství žákům a jejich zákonným 

zástupcům v oblasti profesní orientace; 

 skupinová práce se třídou; 

 krizová intervence; 

 spolupráce s dalšími institucemi a 

organizacemi, zprostředkování kontaktu na 

další odborníky včetně pedagogicko-

psychologické poradny. 

 

Kdy se na školního psychologa obracet? 

 

Žáci: 

 když máš problém se spolužáky nebo učiteli  

 když se cítíš sám, nepochopený, je ti smutno, 

něco tě trápí  

 když máš problémy doma s rodiči 

 když ti nejde učení tak, jako bys chtěl 

 když nerozumíš výuce nebo máš špatné 

známky  

 když se děje doma něco, co nemáš komu říct 

 když tě trápí něco osobního 

 když nevíš, na jakou školu jít 

 když si potřebuješ o čemkoli popovídat 

 

Rodiče: 

 pokud máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, 

jak by mělo 

 když se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho 

dítěte 

 když se Vám nedaří na něčem domluvit 

s učiteli Vašich dětí 

 když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve 

škole děje něco, co by nemělo 

 když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo 

se řeší problémy, které můžou mít dopad na 

psychiku Vašeho dítěte 

 když má Vaše dítě jakékoli psychické 

problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na 

bolest, nevolnost, i když je zdravé, je 

neobvykle zamlklé, přestane chodit za 

kamarády apod.) 

 když se chcete zkrátka jen o čemkoli poradit. 

Mgr. Beata Forbergerová  – školní speciální 

pedagog 

kontakty: 

forbergerova.zszabcice@seznam.cz 

 

Konzultační hodin: pondělí 13,00 – 14,00 

Činnost speciálního pedagoga :  

o speciálně-pedagogické diagnostické a 

vzdělávací činnosti 

o individuální a skupinová reedukace 

specifických poruch učení u integrovaných 

žáků v rámci realizace individuálního 

vzdělávacího programu, úzce spolupracuje se 

zákonnými zástupci těchto žáků 

o návrhy a realizaci opatření, které směřují ke 

zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti 

speciální pedagogiky 

o poskytování metodické pomoci a odborných 

informací z oblasti speciální pedagogiky 

pedagogickým pracovníkům školy, pomáhá 

při jejich aplikaci 

o na žádost vyučujících náslechy v hodinách, na 

jejich základě navrhuje další postup v péči o 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami   

o poskytování poradenské a konzultační pomoci 

rodičům žáků 

o specifické oblasti činnosti: 

 aktivně se účastní zápisu 

budoucích žáků prvních 

ročníků 

 spolupracuje s třídními učiteli a 

výchovným poradcem na 

tvorbě podpůrného 

vzdělávacího programu pro 

školně neúspěšné žáky 

 spolupracuje s pracovníky 

pedagogicko-psychologických 

poraden  a dalších 

specializovaných pracovišť 

 vede administrativu svojí 

činnosti –  

o vede předškolácké skupinky pro budoucí 

prvňáčky 

Mgr.Michaela Kouřilová – školní metodik 

prevence 

kontakty: Kourilova.Michaela@seznam.cz 

konzultační hodiny: pondělí 13:00 - 14:00 

Činnost metodika prevence 

 vypracování a kontrola realizace minimálního 

preventivního programu (MPP) na škole 

 prevence sociálně-patologických jevů na škole 

(šikana, problematika návykových látek, 

sociálně nežádoucího chování,...) 

 koordinace preventivních aktivit v oblasti 

prevence zneužívání návykových látek 

 koordinace spolupráce školy s orgány státní 

správy a samosprávy, které mají v kompetenci 

problematiku prevence sociálně patologických 

jevů, s metodikem preventivních aktivit 

v pedagogicko-psychologické poradně a s 



odbornými pracovišti (poradenskými, 

terapeutickými, preventivními, krizovými, a 

dalšími zařízeními a institucemi), které působí 

v oblasti prevence sociálně patologických 

jevů 

 kontaktování odpovídajícího odborného 

pracoviště a participace na intervenci a 

následné péči v případě akutního výskytu 

sociálně patologických jevů 

 shromažďování odborných zpráv a informací 

o žácích v poradenské péči specializovaných 

poradenských zařízení v rámci prevence 

sociálně patologických jevů a zajištění těchto 

zpráv a informací v souladu s předpisy o 

ochraně osobních údajů 

 zajišťování a předávání odborných informací 

o problematice sociálně patologických jevů, o 

nabídkách programů a projektů, o metodách a 

formách specifické primární prevence 

pedagogům školy 

Vážení rodiče a milí žáci, 

naše škola již několik let pracuje podle Minimálního 

programu prevence. V tomto programu se 

zaměřujeme na minimalizaci rizikového chování dětí 

a mládeže, mezi něž zejména patří: 

 šikanování a násilí 

 kyberšikana (sexting, kybergbrooming, 

kyberstalking a stalking) 

 kriminalita, delikvence, vandalismus 

 záškoláctví 

 užívání návykových látek, anabolik a 

medikamentů 

 syndrom týraných a zneužívaných dětí 

 sekty a sociálně patologická náboženská hnutí 

 xenofobie, rasismus, intolerance, 

antisemitismus 

 gambling (patologické hráčství) 

 komerční sexuální zneužívání dětí 

Pro lepší orientaci k daným tématům si Vám dovoluji 

nabídnout odkazy na užitečné webové stránky: 

www.bezpecne-online.cz - vzdělávací server, který se 

zaměřuje především na děti a dospívající, cílem 

tohoto serveru je podporovat u dětí bezpečné a 

sebejisté používání internetu i nových komunikačních 

technologií, 

www.kybersikana.eu - webová stránka je určena 

nejenom dětem, ale i jejich rodičům, obsahuje 

zajímavé články týkající se této problematiky a snaží 

se dětem i rodičům poradit, jak se s tímto novodobým 

problémem vyrovnat, 

http://proti-sikane.saferinternet.cz - zde naleznete 

odkazy na české a evropské webové stránky, které se 

zabývají touto problematikou, také tu najdete kontakt 

na poradnu, kam se můžete obrátit, když budete 

potřebovat pomoci, 

http://www.e-bezpeci.cz - zde naleznete články, 

odborné texty, výzkumné studie, materiály týkající se 

kyberšikany, kybergroomingu, sextingu, stalkingu a 

Facebooku. 

9. Projekty 

Tento školní rok je zatím škola zapojena do projektů : 

A) OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL 

 Závoz  bude tedy každé LICHÉ ÚTERÝ (s 

 výjimkou prázdnin a svátků). 

B) ŠKOLNÍ MLÉKO 

 Žáci se přihlásí u své třídní učitelky , která 

 bude každé 2 měsíce mléko pro své žáky 

 objednávat. Počet 20ks (po domluvě lze i více 

 či méně). 

 Nabídka : 

 Mléko Lipánek jahoda 5,-Kč/kus 

 Mléko Lipánek vanilka 5,-Kč/kus 

 Mléko Lipánek kakao  5,-Kč/kus 

 Mléko Lipánek neochucené 4,-Kč/kus 

C) ŠABLONY  

 Z šablon budou financovány doučovací 

 kroužky, čtenářské dílny, další vzdělávání a 

 spolupráce pedagogů. 

  

 

10. Informace na závěr: 
 

 Omlouvání žáků – o nepřítomnosti žáka by 

škola měla být informována již 1. den, 

nejpozději 3. kalendářní den. Po návratu žáka 

do školy musí zákonní zástupci písemně do 

ŽK doložit důvody žákovy nepřítomnosti 

s přesným vymezením její délky.  

 Nepřítomnost žáka v jednotlivých 

vyučovacích hodinách povoluje 

předem příslušný vyučující. 

 Nepřítomnost žáka ve více 

hodinách vyučování povoluje 

předem třídní učitel. 

http://www.bezpecne-online.cz/
http://www.kybersikana.eu/
http://proti-sikane.saferinternet.cz/
http://www.e-bezpeci.cz/


 Nepřítomnost žáka v jednom a více 

dnech povoluje předem ředitelka 

 Mobilní telefony – žák mobilní telefon 

k výuce přímo nepotřebuje, proto tedy není 

nutné, aby ho do školy nosil. Chcete-li, aby 

žák telefon i přesto u sebe měl, během 

vyučování ho má vypnutý a zapíná ho jen 

v případě potřeby. Do školy si telefon a 

ostatní cennosti nosí na vlastní zodpovědnost! 

 Po 5. zapomenutí (DÚ či pomůcky) třídní 

učitelka píše do žákovské knížky upozornění 

rodičům. Za dalších 5 zapomenutí (celkem 

tedy 10) žák dostane výchovné opatření – 

Napomenutí třídního učitele. Po dalších pěti 

pak Důtku třídního učitele, dále Důtku 

ředitele školy, až po sníženou známku 

z chování na pololetním vysvědčení. Prosíme 

o kontrolu při domácí přípravě. 

 

 

 


