
Obsah třídních schůzek  

 Seznámení s klasifikací výchovných opatření - zapomínání 

 Pomůcky – kontrolovat, zda mají žáci obaleny školní potřeby – do konce tohoto týdne, obaly 

na A jsou dostupné v LAVOS, jsou univerzální 

 Při nepřítomnosti žáka – na 1 až 2 dny omlouvat třídnímu učiteli (pokud možno, vždy předem). 

3 a více dnů s písemnou žádostí ředitelce (5 pracovních dní před uvolněním) 

 Omluvenka musí být písemně v bakaláři, případně v ŽK nejpozději do 48 hodin 

 Pravidelná kontrola elektronické žákovské knížky a školních a třídních webových stránek 

 Vše, co je vyvěšeno na webových stránkách školy a v bakaláři, je prokazatelně oznámeno. 

V případě, že rodiče nemají přístup k internetu, mohou nahlédnout do dokumentů ve škole. 

 Na všechny akce školy budou žákům rozdány informace a návratky. Návratky s podpisem 

zákonných zástupců musí být odevzdány nejpozději den před konáním akce. V případě 

včasného nedoložení návratky nebo nezaplacení, se žák akce neúčastní a musí zůstat ve škole, 

kde se zúčastní výuky. Rodiče jsou povinni zaplatit storno poplatky (pokud byly vynaloženy 

finanční prostředky) 

 Na obou budovách jsou schránky důvěry 

 Doučování EUROTOPIA – zdarma, individuálně, 2 hodiny týdně – kontaktovat TU nebo 

Grossovou 

Kroužky 

 Kroužky budou zaměřeny na přípravu na soutěže, olympiády apod. 

 budou za úplatu, kromě sboru, ekoškoly 

 docházka je povinná, omlouvání 

 nabídka bude, začátek od října 

Plánované akce třídy (výlety, exkurze) 

 divadlo Opava – termín bude upřesněn 

 lyžařský výcvik – viz níže, rodičům předány podklady a základní informace, přihláška 

Tv – převlékání, omlouvání 

Vv, Pč – pomůcky 

Zástupce z řad rodičů v jednotlivých třídách 

Zdravení 

Lyžařský výcvik  

 termín 

 platba na účet pod daným VS (i zálohově) 

 přihlášky 



Pomůcky pro 5. ročník 

 doplatit 300,- za sešity, papíry,… 

 požadavky na Vv, Pč – předá Mgr. Cilová jako vyučující Vv, lepidla, nůžky do každé hodiny 

 vybíráme 228,- na PS do angličtiny 


