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Děkujeme! 

• …za trpělivost s rozvrhem

• …za vzorné „papírování“ ☺

• …že máte trpělivost s byrokratickými procesy 
ve škole



Co nového 
ve třídě, ve 
škole?

• Dva noví spolužáci, čtyři odešli

• Zrekonstruovaná učebna

• Nové předměty, noví učitelé

• Nová paní vedoucí jídelny, nová paní 
pokladní - nově pouze bezhotovostní platby



Kalendárium – do Vánoc 

28.9. (středa): státní svátek

10.10. (pondělí): projekt Umělá inteligence (změna rozvrhu)

24. – 28.10. (celý týden): podzimní prázdniny

10.11. (čtvrtek): pedagogická rada

14.11. (pondělí): návštěva SOU – profi provoz v rámci vaření

17.11. (čtvrtek): státní svátek

24.11. (čtvrtek): informativní odpoledne

6. – 7.12. (úterý, středa): projektový den Aktivní občanství

15.12. (čtvrtek): vánoční trhy

21.12. – 22.12. (středa, čtvrtek): třídní Vánoce, dny třídy



Kalendárium – do Velikonoc 

23.12. – 2.1. (pátek – pondělí): vánoční prázdniny

5.1. (čtvrtek): Třídní schůzky

20.1. (pátek): Ředitelské volno – pedagogická rada

31.1. (úterý): Vysvědčení + den třídy

3.2. (pátek): Pololetní prázdniny

16.2. (čtvrtek): Projektový den Čteme si navzájem

24.2. (únor): Divadlo Archa představení Žlutá tma

13.3. – 17.3. (celý týden) – jarní prázdniny

6.4. (čtvrtek) – pedagogická rada

6.4. – 10.4. (čtvrtek – pondělí) – velikonoční prázdniny



Na co si dát v osmé 
třídě pozor



Hodnocení

• Vysvědčení z osmého ročníku je součástí 
přihlášky na SŠ

• Je třeba si pohlídat docházku. Při více než 
30% absence hrozí neklasifikace, stejně při 
nízkém počtu známek. Uvedeno v kritériích 
hodnocení jednotlivých předmětů.

• Pozor zejména u předmětů s nízkou frekvencí 
nebo s dvouhodinovkami - vaření, informatika, 
výchovy, přírodovědné předměty.

• Hodnocení chování - kontrolujeme poznámky, 
při vyšším počtu řešíme s dítětem, posléze s 
rodiči



Možnosti 
podpory v 
učení – ze 
strany školy

• Podpora paní asistentky Prouskové – nejen pro 
žáky s podpůrným opatřením

• Zapisování do diáře – pravidelně opakujeme

• Připomínáme, kde najdou žáci informace ke 
konkrétními předmětu

• Individuálně budeme podporovat žáky, kterým 
se toto nedaří

• Všichni učitelé mají vypsané konzultační hodiny

• Je možné navštívit studijní centrum (knihovna) –
každé odpoledne – viz web, PC a podpora paní 
učitelky v knihovně



Co můžete 
dělat doma

• Kontrolovat, zda má dítě zapsané informace 
v diáři + podepisovat, že se k vám informace 
dostaly – diáře žáci obdrží cca v polovině září

• Pravidelně kontrolovat (po)známky v ŠOL –
rozkliknout si popisek a podepisovat je –
zpětná vazba pro nás

• Pomoci dítěti rozplánovat si, kdy dané úkoly 
splní a kontrolovat, zda se tak děje

• Využívat nástroje k ověřování znalostí dětí –
např. umímeto.cz (máme licenci)

• Učit se s dětmi vyhledávat další zdroje 
informací – výuková videa apod. 

• Podporovat zdravý životní styl - spánek...



Změny ve školních 
pravidlech





Pozdní 
příchody

Hlavní vchod bude zamykán v 7:55 a
znovu odemykán až v 8:05, abychom
zamezili příchodům těsně po
zvonění

V případě pozdního příchodu (do 25
minut) je zapisována poznámka do
Školy online. Více než 25 minut =
absence, kterou musí rodič omluvit
ve Škole online.



Omlouvání absencí



Omlouvání 
žáků ve 
Škole 
online

Pokud je plánovaná
absence kratší než 3 dny,
omlouvejte předem v ŠOL

Omlouvání zpětně –
nejpozději do 48 hodin
po konci absence.



Omlouvání 
žáků ve 
Škole 
online

Absence delší než 3 dny =
žádost o uvolnění – oběhat si
učitele, nechat vyplnit formulář,
potvrdit TU a vedením

Odchody během dne nebo při
odpadlé hodině – jen na
základě podepsaného papírku
nebo v diáři



Omlouvání 
žáků ve 
Škole 
online

Pokud není omluveno do 48 
hodin od konce absence = 
neomluvená hodina 
nastavená třídními

Neomluvená hodina je 
ve Škole online 
červeně.



Neomluvené 
hodiny -
důsledky

1 neomluvená hodina 
– důtka třídního 
učitele

2-9 neomluvených 
hodin návrh na 
ředitelskou důtku



Neomluvené 
hodiny -
důsledky

10 – 15 neomluvených 
hodin = návrh na 2 z 
chování

16 a více 
neomluvených hodin = 
návrh na 3 z chování



Děkujeme za pozornost, 
nějaké otázky? 

Buďme v kontaktu!

Třídní telefon: 776 302 358


