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INFORMACE PRO RODIČE NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

Školní vzdělávací program 
V naší škole vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu „Věřit si a znát“ od šk. roku 2005/06. Od 1. do 

9. ročníku se žáci učí Cizí jazyk (Aj), od 7. ročníku se učí Další cizí jazyk (Nj). Ve školním roce 2021/22 došlo k úpravám ŠVP, 

Informatika od 4. ročníku, volitelné předměty v 9. ročníku (volba z Konverzace v anglickém jazyce, Historie 20. století, 

Pohybové hry, Výtvarné projekty, Matematické, Zeměpisné a Přírodovědné praktikum) a další mírné změny. 

Školní řád, omlouvání žáků 
Prostudujte si prosím školní řád (na www.zsjandusu.net v sekci škola/školní řád). Zde najdete veškerá svá práva 

a povinnosti (např. povinnost doložit nepřítomnost dítěte do 3 dnů od začátku nemoci – telefonicky, elektronicky, 

osobně a následně ihned po příchodu dítěte do školy absenci omluvit prostřednictvím elektronické ŽK; uvolňovat žáky 

nejlépe v termínech školních prázdnin; výjimečně uvolňování do 4 dnů povoluje třídní učitel, od 5 dnů ředitel školy. Vše 

na základě písemné žádosti – s dostatečným předstihem). 

Omlouvání z hodin tělesné výchovy jen ze závažných zdravotních důvodů a předem písemně do žákovské knížky – 

do „Sdělení rodičům“ (omluvenky nepsat na lístečky). Uvolňování z Tv na pololetí nebo celý školní rok jen na základě 

lékařského posudku (ke stažení na webu školy)! 

Mobilní telefony a jiná elektronická zařízení – žáci nepoužívají po celou školní výuku (vypnout před příchodem do školy). 

Žáci jsou pojištěni na úraz a na ztrátu věcí týkající se výuky (z uzamčených prostor – nevztahuje se na cennosti, mobilní 

telefony a jiné věci nesouvisející s výukou) – úraz i ztrátu věci je nutno ihned hlásit, druhý den již nebude uznáno. 

Elektronická žákovská knížka (Škola OnLine) 
Hodnocení je v 1.-2. ročníku zadáváno do papírové ŽK, od 3.—9. ročníku do elektronické ŽK. Rodiče a žáci mají různé 

pravomoci, proto je nutné se přihlašovat pod svými přihlašovacími údaji a tyto držet v tajnosti. Veškeré informace jsou 

na https://www.skolaonline.cz/. Omlouvání žáků pouze elektronicky, pochvaly/poznámky: 1. a 2. třída do ŽK, 3. – 9. třída 

jen elektronicky. Výchovná opatření (napomenutí, důtky) jen elektronicky. Rodič je povinen sledovat zprávy ve Škole 

OnLine (zásadní informace budou zasílání pouze přes Školu Online, ne emailem) – nastavte si ve Škole OnLine zasílání 

notifikace nepřečtených zpráv). 

Komunikace škola x rodič 
Osobní návštěva školy dle konzultací u konkrétního učitele ve Škole OnLine, po telefonické domluvě. 

Třídní schůzky se konají 3x ročně, konzultační hodiny jsou 2x ročně. Klub přátel školy je 4x ročně. 

Emailová komunikace přes Školu OnLine. 

Školní klub, kroužky v doplňkové činnosti školy, školní družina, platby 
Každý žák může navštěvovat školní klub nebo kroužky v doplňkové činnosti školy – nabídka byla žákům předána 

na zvláštním letáku. Přihlašování probíhá přes Školu OnLine od 2.9. (10:00) do 5.9.2022 (23:59). Po přihlášení prosím 

vyplňte přihlášku/ky a do 30.9.2022 uhraďte částku na pololetí na účet školy: 19-2000756309/0800 s daným variabilním 

a specifickým symbolem (uvedeno v ŽK).  

Platba za školní klub je 1250,- Kč/pol. (možnost navštěvovat libovolný počet kroužků – pro žáky, kteří nejsou ve ŠD), 

kroužky v doplňkové činnosti se platí každý zvlášť – částka je uvedena u jednotlivých kroužků (obecně: 1250,- Kč za 60 

min. kroužek za pololetí), za školní družinu je poplatek 1250,- Kč/pol. 

Covid-19, infekční nemoci 
Rodič zajistí, aby jeho dítě při příchodu do školy nebylo infikované, nemocné nebo intoxikované. Pokud žák přijde 

do styku s COVID-19 (jinou infekcí) – nutné je řídit se pokyny hygieny (hygiena Praha: 227272065, 8:00-18:00). 

http://www.zsjandusu.net/
https://www.skolaonline.cz/


Školní prázdniny 
Informace o školních prázdninách, třídních schůzkách a konzultacích jsou v žákovské knížce a na webu školy. 

Tělesná výchova 
Na hodiny tělesné výchovy bude mít žák příslušný sportovní oděv a do tělocvičny a na školní hřiště bude povolen vstup 

pouze ve vhodné obuvi, která nezanechává stopy a nepoškozuje sportovní povrchy. Omlouvání/uvolnění z hodin Tv 

viz bod „Školní řád“. 

Školní hřiště 
Každý všední den (září-říjen, květen-červen) je od 14:00 do 18.00 hodin otevřené školní hřiště (vždy musí být přítomen 

správce hřiště). Dodržujte řád školního hřiště, aby nedocházelo k ničení sportovních povrchů! Průchod přes školní hřiště 

do nové přístavby je zakázán! 

Šatní skříňky 
Žáci, kteří mají šatní skříňku (označená číslem), obdrželi od ní klíč. Při ztrátě klíče je rodič povinen udělat na vlastní 

náklady klíč nový (k zapůjčení u třídního učitele). Žáci jsou povinni udržovat v šatnách pořádek (boty ukládat tak, aby 

nedocházelo ke znečišťování a protékaní nečistot do jiné skříňky) a ředitel školy má právo do šaten kdykoli nahlédnout. 

Na skříňky je zakázáno cokoliv lepit a malovat. Před podzimními, vánočními, jarními, velikonočními a hlavními prázdninami 

se šatny vyklidí a zůstanou otevřené. Každý žák ručí za svou skříňku a v případě poškození uhradí škodu (pokud zjistí 

poškození skříňky cizí osobou, je povinen ihned nahlásit TU – pokud tak neučiní, škodu uhradí). 

Klub přátel školy 
Příspěvek na KPŠ je 500,- Kč (platí se za nejstarší dítě, ale škola přivítá platbu za každé dítě). Příspěvek KPŠ je použit 

na odměny pro žáky, vychovatele na LVK, ŠvP a sportovním kurzu, zlepšování materiálních podmínek pro vzdělávání a další 

aktivity odsouhlasené na setkání KPŠ (viz plán výdajů na školní rok 2022/2023). 

Třídění odpadů, sběr papíru 
Ve škole probíhá třídění odpadů (PET lahve, papír, baterie a drobné elektrické přístroje). Vždy ve čtvrtletích a na začátku 

školního roku (4 - 5x) probíhá sběr papíru. 

Parkování rodičů 
Parkoviště u kostela je vyhrazeno pro zaměstnance školy. Pro výstup žáků využijte místo u divadla U22, na nám. Bří 

Jandusů naproti škole nebo na točně autobusů! Nutno mít parkovací hodiny za oknem auta (max. 30 minut). 

Kamerový systém 
Ve škole jsou monitorovány (se záznamem 7 dní) tyto prostory: všechny vstupy do obou budov, šatny při vstupech 

do hlavní budovy a do nové přístavby. 

Spolupráce, sponzoring, akce školy 
Vážení rodiče, děkujeme, že jste si důkladně pročetli tyto informace a budete aktivně se školou spolupracovat. Veškeré 

problémy řešte včas s třídním učitelem, na třídních schůzkách, konzultacích nebo se obraťte na KPŠ, Školskou radu či 

vedení školy. I v tomto školním roce pro vás připravujeme spoustu akcí a budeme se těšit na vaši účast. Uvítáme také 

jakoukoli pomoc z vaší strany (seznam rodičů a sponzorů, kteří škole pomáhají, najdete na www.zsjandusu.net v sekci 

sponzoring). 

http://www.zsjandusu.net/

