
ZŠ Otokara Březiny, Jihlava

Rada rodičů – 7. 9. 2017

Dobrý den



Za školu přítomni

Mgr. Cahová Nikola

Mgr. Říha Pavel

Mgr. Nekvinda Vladimír

Mgr. Srbecký Robert



Informace o přípravě školy 

na školní rok 2017/2018

Výměna lina ve 2. poschodí pavilonu B, dvou třídách a 

několika kabinetech 

Realizace úprav na chodbě v pavilonu C – postupné 

dokončení září

Rekonstrukce přestávkového dvora - postupné 

dokončení září

Malování školy, realizace nutných oprav, úklid 

Nákup učebnic, školních pomůcek, příprava provozního 

rozpočtu na rok 2018



Pokračování v grantovém projektu

Šablony – Cesty ke spolupráci

– Školní psycholožka – rozšíření úvazku z 0,5 na 1

– Doučování žáků 

– Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem 

Cca 5 žáků v každém ročníku

Zajišťují vyučující naší školy

– Vzdělávání učitelů – kritické myšlení 

pokračování v osmdesátihodinovém cyklu



Školní psycholog Mgr. Nikola Cahová 

Činnost školní psycholožky:

– jednorázová či dlouhodobá spolupráce 

s žáky, rodiči, učiteli, třídami

– zaměření na profesní orientaci (skupinová 

práce s žáky 8. ročníku, individuální 

poradenství pro žáky 9. tříd)

– preventivní práce se všemi třídami (1krát –

2krát ročně)



Školní psycholog Mgr. Nikola Cahová 

Témata, se kterými se můžete obrátit na 

školní psycholožku:

– náhlé změny chování nebo prožívání dítěte

– studijní záležitosti dítěte (náhlé zhoršení 

prospěchu, tréma před písemkou, domácí 

příprava, profesní volba…)

– výchovné problémy ve škole i doma (lhaní, 

krádeže, záškoláctví, agresivita…)



Školní psycholog Mgr. Nikola Cahová 

– vztahové záležitosti dítěte ve škole 

(se spolužáky nebo učiteli, osamocenost či 

podezření na šikanu…)

– osobní záležitosti žáka 

(různé strachy, obavy ze školy, trávení volného 

času, náročné životní situace, užívání návykových 

látek, poruchy příjmu potravy, poruchy spánku, 

ztráta blízkého člověka…)

– rodinné záležitosti 

(komplikované sourozenecké vztahy, vážné 

onemocnění v rodině, rozvodové situace…) 



Školní psycholog Mgr. Nikola Cahová 

Konzultační hodiny: 
(nutná je předchozí domluva konzultace)

– Po: 7:00 – 15:00

– Út:  7:00 – 13:00

– St:  7:00 – 15:00

– Čt:      --------

– Pá: 7:00 – 13:00

Kontakt: 

567 573 861, psycholog@zsobreziny.cz

mailto:psycholog@zsobreziny.cz


Školní psycholog Mgr. Nikola Cahová

souhlas rodičů 

tzv. generální informovaný souhlas s činností 

školní psycholožky ve škole podepisují zákonní 

zástupci. Vztahuje se na všeobecnou činnost školní 

psycholožky ve škole, např. pozorování žáků ve 

výuce, práci se třídou 

individuálního souhlasu rodičů - individuální 

spolupráce se žákem 

krizové intervence a situace, kdy o konzultaci 

požádá samotný žák - školní psycholog poskytne 

jednorázovou konzultaci, v případě další spolupráce 

kontaktuje rodiče



Informace o společném vzdělávání

Od 1. 9. 2016 zaručuje novela školského zákona 

v oblasti vzdělávání všem dětem se 

znevýhodněním nebo se speciálními 

vzdělávacími potřebami, pokud je to v jejich 

zájmu, takovou podporu, aby se mohly úspěšně 

vzdělávat v běžné škole.

Počet žáků s podpůrnými opatřeními - 33



Nejdůležitější podmínky úspěšné inkluze

Podpora:

rodiče a rodina

škola a učitelé

poradenství a diagnostika



Poděkování Sdružení rodičů

Poděkování za finanční spoluúčast

– Zajištění další relaxační zóny

– Podpora výjezdů žáků za odměnu

– Podpora dalších aktivit podle plánu

– Viz čerpání rozpočtu sdružení rodičů



Čerpání účtu SR k 7. 9. 2017

Vyúčtování za školní rok 2016/2017:

HEVA - 24 791,- Kč + 9 133,- Kč (září 2017)

Pitný režim - 9 955,- Kč + 2 135,- Kč (září 2017)

AŠSK - 2 000,- Kč

Pohovka - 43 141,- Kč

Odměny pro žáky - 3 869,- Kč (šachy, lyžařský výcvik, 

Mikuláš, knihy,...)

Výlety za odměnu – 22 858,- Kč

Dárky – 8 523,- Kč (reflexní samolepky, penály, knihy, 

popisovače)

Konečný stav - 28 689,- Kč



Žádost o podporu Sdružení rodičů

Pokračování v pořizování relaxačních zón 

Pitný režim

Odměny pro žáky

Školní potřeby 

Podpora informačního centra (tonery, papíry apod.)

Podpora výjezdů žáků za odměnu na konci školního roku

Podpora školního sportovního klubu



Návrh příspěvku 

1. stupeň 200 Kč/žák

2. stupeň 250 Kč/žák

Rodiče, dle svého uvážení, mohou poskytnout i vyšší 

příspěvek

Příspěvky vyberou třídní učitelé do konce září

Možnost sponzorských darů, které by pomohly zlepšit 

podmínky vzdělávání a výchovy na škole



Výchovná komise

schází se každý týden v úterý od 13:30 – 14:30

2 výchovné poradkyně, 2 metodici prevence, 

3 členové vedení školy, školní psycholožka

Nabízí pomoc při řešení výchovných a vzdělávacích 

problémů, navrhuje a realizuje preventivní opatření

Provádí konzultace týkající se strategie a plánování 

ve škole



Zajištění bezpečnosti na škole

viz technické zabezpečení školy

Všichni majitelé čipů musí dbát na to, aby nedošlo 

k jejich zneužití

Do školy a školní jídelny mohou ve stanovené době 

vstupovat pouze žáci a zaměstnanci

O doplňkový čip si mohou požádat rodiče žáků 

1. – 3. ročníku 

Konzultaci s vyučujícími by měli rodiče předem dohodnout

Škola nemůže rodičům a prarodičům sloužit jako čekárna



Školní družina

příprava na vyučování

Žáci 2. ročníku 

– interaktivní učebna C – 14:30 – 16:00

Žáci 3. a 4. ročníku

– Informační centrum 14:45 – 16:00 (mimo pondělí)

Žáci 5. ročníku + žáci 2. stupně 

– Informační centrum – 13:15 – 16:00 (mimo pondělí)

Pomoc vychovatelky (nepřebírá zodpovědnost 

zákonných zástupců)



Školní družina - řešení problému 

s nedostatečnou kapacitou

Od září 2015 nejsou do ŠD zařazeni žáci 5. ročníku

žáci mohou využívat nabídky zájmových kroužků ŠD 

(platba jako ve ŠD)

od 13:15 mohou žáci využívat informační centrum 

(příprava na vyučování)



Školní vzdělávací program 

Naše cesty k učení

Podklady pro hodnocení:

Ústní zkoušení

Písemné zkoušení a testy (dílčí  úseky 

i tematické celky) 

Grafický a estetický projev (sešity, deníky, samostatné 

práce …)

Aktivní zapojení ve výuce

Příprava na vyučování (včetně domácích úkolů a 

pomůcek)



Celoškolní projekty

Evropský den jazyků

Veletrh zdraví 

Svět práce

Vánoční aktivity

Sportovní dny



Výbor Rady rodičů

Čamra Karel – předseda

Čecháčková Pavla - pokladník



Pravidla spolupráce s rodiči

2x Rada rodičů, 2x třídní schůzky, 3x informační odpoledne

Operativní schůzky dle potřeby (LVK, zkoušky z Aj…)

Jednací řád rady rodičů s vedením školy

– záležitosti týkající se více tříd jsou projednávány všemi členy Rady 

rodičů

– záležitosti jedné třídy, nebo skupiny žáků jsou projednávány s těmi 

zástupci, kterých se daná problematika týká

– zástupci tříd mohou vyvolat jednání s vedením školy i mimo stanovené 

termíny schůzek (cílem těchto jednání je řešení případných problémů již 

v zárodku)

Základním principem je spolupráce, jejímž cílem je zajištění 

co nejlepších podmínek pro vzdělání a výchovu každého žáka



Organizace školního roku 2017/2018
Začátek školního roku - pondělí 4. 9. 2017.

Konec 1. pololetí - středa 31. 1. 2018. 

Konec 2. pololetí  - pátek 29. 6. 2018. 

Podzim. prázdniny - čtvrtek 26. a pátek 27. 10. 2017.

Vánoční prázdniny - sobota 23. 12. 2017 až úterý 2. 1. 2018. 

Jednodenní pololetní prázdniny - pátek 2. 2. 2018.

Jarní prázdniny – pondělí 26. 2. až pátek 2. 3. 2018.

Velikonoční prázdniny – čtvrtek 29.3. a pátek 30.3.2018.

Hlavní prázdniny od pondělí 2. 7. 2018 do pátku 31. 8. 2018.

Začátek roku 2018/2019 – pondělí 3. 9. 2018

Ředitelská volna: pátek 29. 9. 2017 a pondělí 30. 4. a 7. 5. 2018



Nabídka zájmových aktivit

Kroužky v rámci ŠD 

– převážně 1. stupeň, počet kroužků neomezen

– platba 150,- Kč/měsíc 

Kroužky mimo rámec ŠD

– 80 Kč/měsíc/kroužek

Platby ŠD a kroužků

– platba předem do 25. předchozího měsíce

jinak bude docházka ukončena

– platby v září i za říjen (včetně inkasa – pozor na limit!)



Informace třídního učitele

Plánované aktivity, projekty… 

Pravidla

Hodnocení, klasifikace

Spolupráce, komunikace

Finance



Internetová klasifikace

NEXT



+ video ukázka na webových stránkách školy

Hesla obdrželi rodiče v 1. ročníku na první třídní schůzce, žáci na začátku 6. ročníku

V případě ztráty hesla pište na e-mail nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz



Mobilní aplikace

Android

iOS

Win10 



Děkujeme za pozornost

Mgr. Nikola Cahová

Mgr. Pavel Říha

Mgr. Vladimír Nekvinda

Mgr. Robert Srbecký


