
Shrnutí rodičovských schůzek ZŠ Hovorčovice, které se konaly dne 15.9.2015: 

1) Volby do Školské rady  – vyhlášení výsledků do 20.9.2015, první setkání členů Školské 

rady proběhne dne 30.9.2015. 

2) Stravování  

- připomínky prosíme zasílat na mail: jidelna@skolahovorcovice.cz, 

- VS žáka do systému www.strava.cz je shodný s heslem, heslo si rodiče mohou při 

prvním přihlášení změnit, 

- pokud je dítě nemocné je třeba ho nejen omluvit paní učitelce v rámci systému 

www.skolaonline.cz, ale také odhlásit obědy do 8.00 daného dne na 

www.strava.cz , nebo u paní hospodářky jidelna@skolahovorcovice.cz,  tel. 311 

232 391. 

- Pozor! Na dotované obědy mají podle zákona nárok pouze děti, které se 

zúčastňují výuky, nikoliv děti nemocné ( vyhl. MŠMT č.69/2004 o školním 

stravování ). Oběd si rodiče mohou odnést v jídlonosiči jen 1. den nemoci dítěte. 

Pokud rodič obědy nepřítomnému dítěti neodhlásí, hradí od druhého dne plnou 

cenu oběda, tj. 68,- Kč!  

3) Organizace ve škole: po dvou týdnech se ukázal jako optimální následující bezpečný 

způsob vyzvedávání dětí z naší školy: 

- rodiče si děti vyzvedávají u bočního vchodu, nevstupují do šaten, a dokud nám 

přeje počasí ani do budovy školy,  

- na bočních vstupních dveřích je umístěn zvonek do spodní třídy družiny, oddělení 

družiny jsou propojena interním telefonem, 

- zvonek do družiny je umístěn i na sloupku branky (pro případ, že bude zamčená 

branka),  

- děti z první třídy a třídy přípravné, které nechodí do družiny, si mohou rodiče 

vyzvedávat již cca 30 minut po ukončení vyučování, tyto děti rodičům předávají 

třídní učitelé,  

- z družiny si rodiče mohou děti vyzvedávat v rozmezí 12:30 až 13:30 (pokud děti 

končí vyučování v 12:30, budou k vyzvednutí nejdříve ve 13:15), tyto děti rodičům 

předává paní vychovatelka ze spodní družiny nebo recepční paní Erbsová,    

- při odchodu se děti s učitelem/vychovatelem/recepční rozloučí podáním ruky a 

rodiče dbají na to, aby děti tento rituál dodržovaly, rodič a pedagog nebo 

vychovatel nebo recepční si předání dítěte „potvrdí“ očním kontaktem,  

- odpoledne děti odcházejí z družiny od 15:00 – 17:00 hodin, opět bočním 

vchodem, způsob předávání je stejný,  

- rodiče hlásí třídnímu učiteli pouze skutečnost, že dítě nejde do družiny (v tomto 

případě odchází s třídním učitelem rovnou na oběd a hned domů, rodiči jej 

předává třídní učitel), 

4) Školní klub 

- provoz od 13.00 do 15.00, zázemí klubu je ve školní jídelně,  

- klub je určen především pro děti, které čekají na kroužky, starší žáky, kteří nemají 

nárok na družinu, děti z družiny, které si rodiče potřebují mimořádně vyzvednout 

mimo vyzvedávací časy družiny apod.,  
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- pokud děti končí v 11.40 čekají na klub v družině, 

- odcházejí-li děti ze školního klubu bez doprovodu, musejí rodiče předat lektorce 

písemný souhlas – viz dokumenty a formuláře na internetových stránkách školy,   

- po skončení provozu klubu (15.00) děti odcházejí domů samy nebo v doprovodu 

rodičů, družinové děti se vrací do družiny. 

5) Výši plateb za výtvarné potřeby, pracovní sešity, rodilou mluvčí na angličtinu a ostatní 

pomůcky vám sdělíme souhrnně mailem na počátku října, platba se bude provádět 

bezhotovostně, výjimečně v hotovosti třídnímu učiteli. 

6) Akce, které nás čekají: 

- 19.-21.10.2015 stmelovací výjezd vyšších ročníků, pořádaný Projektem Odyssea 

do Podhradí v Ledči nad Sázavou, náklady na lektory a programovou náplň kurzu 

budeme hradit z dotace, rodiče hradí jen dopravu a stravu,  

- ve výše uvedeném termínu budou mít i 1. třídy a přípravný ročník program 

„Kouzelné přespání“ ve škole,  

- od 11/2015 povinné plavání 1. tříd a nepovinné bruslení 2.-5. třídy v Neratovicích 

(zájem nahlášte do 30.9. třídním učitelkám),  

7) Prezenční listina, souhlas a vyjádření a karty žáků  - doplnění ve třídách, 

8) Pomoc rodičů s vybavením školy  

- dohoda o pomoci škole proběhla v rámci jednotlivých tříd, rodiče mohou 

poskytnout věci z vlastních zdrojů (např. CD přehrávač, hry, knihy, výtvarné a 

sportovní potřeby - míčů je v tuto chvíli dostatek),  

- některé potřeby zakoupí škola hromadně a rodiče na ně budou moci přispět 

finančně (koberce do tříd a do relaxačního koutku, polštáře apod.), 

- koordinaci této pomoci převzal spolek MROŠ - na internetových stránkách spolku 

www.mros.cz budou v nejbližších dnech zveřejněny seznamy potřeb, které paní 

učitelky s dětmi sepíší, včetně způsobu, jak se rodiče mohou podílet na jejich 

zajištění. Předem všem za vaši pomoc děkujeme! 
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