
Zápis ze společné schůzky rodičů ze dne  8. 9. 2022                                                                      
 

 Školní rok 2022/2023 
 

 

1. Základní informace o škole 
Základní informace o škole jsou k dispozici na web. str. školy. 
 

2. Organizace školního roku 2022/2023 
Přehled školních prázdnin 

Organizace školního roku 2022/2023 

 

Zahájení 1. pololetí školního roku 2022/2023 čtvrtek  1. 9. 2022 

Podzimní prázdniny středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2022 

Ředitelské volno pátek 18.11.2022 

Vánoční prázdniny pátek 23. 12. 2022 – pondělí 2. 1. 2023 

Zahájení vyučování po vánočních prázdninách úterý 3. 1. 2023 

Ukončení prvního pololetí (předání vysvědčení) úterý 31. 1. 2023 

Jednodenní pololetní prázdniny pátek 3. 2. 2023 

Jarní prázdniny pondělí 13. 2. - neděle 19. 2. 2023 

Velikonoční prázdniny čtvrtek  6. 4. 2023 

Ukončení 2.  pololetí školního roku 2022/2023 pátek 30. 6. 2023 

Hlavní prázdniny sobota 1. 7. -  neděle 3. 9. 2023 

Zahájení školního roku 2023/2024 pondělí 4. 9. 2023 

 

3. Třídní schůzky a konzultační hodiny mají pevně stanovený termín, který s snažíme ponechat 

a během roku neměnit. 
 

Datum Čas Poznámky 

Čtvrtek 8. 9. 2022 od 17.00 Společná zahajovací schůzka rodičů  
Obsah schůzky : 
- organizace školního roku 2022/2023 
- informace o GDPR 
- seznámení se školním řádem 
- seznámení s vnitřním řádem ŠD (provoz ŠD, kritéria   
  přijímání žáků do ŠD, hrazení školného) 
- seznámení s vnitřním řádem ŠJ 
- informace o činnosti zájmových kroužků 
- přijímací řízení na víceletá gymnázia 
- přestup žáků na 2. stupeň ZŠ 
- informace o plaveckém výcviku 
- akce školy 

Úterý 8. 11. 2022 14.45 - 17.30 Individuální informace o prospěchu 

Úterý 17. 1. 2023 14.45 - 17.30 Individuální informace o prospěchu 

Úterý 25. 4. 2023 14.45 - 17.30 Individuální informace o prospěchu 

Úterý   6. 6. 2023 14.45 - 17.30 Individuální informace o prospěchu 
 

 

 

 

 



Konzultační hodiny 
 

Datum Čas 

Úterý 11. 10. 2022 14.45 - 15.45 

Úterý   6. 12. 2022 14.45 - 15.45 

Úterý   14. 3. 2023 14.45 - 15.45 
 

 

3. Školní řád  
Školní řád je v písemné podobě umístěn v budově školy na chodbě v přízemí (na nástěnce) vedle I. třídy. 
Školní řád je  k dispozici na web. stránkách školy (www.zscernozice.cz). 
 

4. Výňatky ze školního řádu : 
Žáci, kteří používají k dopravě do školy kolo (koloběžku), jsou povinni toto své kolo či koloběžku zajistit proti 

odcizení uzamknutím kola (koloběžky) a  připevněním kola (koloběžky) ke kovovému stojanu na kola.  
Používat k uložení koloběžky (kola) prostory uvnitř budovy školy je zakázáno.  
K dopravě používají kolo pouze žáci, kteří dosáhli věku 10 let. Při jízdě na kole jsou žáci povinni použít pro 

ochranu hlavy ochrannou přilbu. 
 

Za chování žáků ve volném čase odpovídají zákonní zástupci žáka.  
 

Vhodnost nošení mobilních telefonů žáky do školy zváží pečlivě každý rodič (zákonný zástupce) žáka. Během  

vyučovací hodiny má žák mobilní telefon uložen v aktovce, telefon je vypnutý, nebo je nastavený na tichý režim. 

O přestávkách má žák právo použít svůj mobilní telefon. Zavěšení mobilního telefonu na krku je zakázáno. 

Používání mobilního telefonu k fotografování či natáčení spolužáků, zaměstnanců školy či jiných osob, 

pobývajících ve škole, je přísně zakázáno. Mobilní telefon je osobní majetek žáka, za  jeho ztrátu či poškození 

škola nenese zodpovědnost. 
 

Žáci mají povinnost: 
- řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, na vyučovací hodiny přicházet včas (tj. nejpozději 10 minut před 

zahájením vyučování),  
- vést řádně zápisy v žákovské knížce, 
- předkládat žákovskou knížku 1x týdně ke kontrole (k podpisu) svému rodiči (zákonnému zástupci), 
- nepoškozovat majetek školy a majetek spolužáků, případné škody jsou povinni uhradit. 

 

Rodiče jsou povinni informovat třídního učitele: 
-  o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích  žáka nebo o jiných závažných skutečnostech, které by 

mohly mít vliv na průběh vzdělávání., 
- o změně telefonního čísla 
- o změně zdravotní pojišťovny 
 
 Žáci jsou odpovědní za své studijní výsledky a chování. 

 

Vyjadřuje-li žák své mínění a názory, činí tak vždy slušným způsobem. 
 

Zásady omlouvání nepřítomnosti žáků  
Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně, telefonicky, SMS zprávou  či  

e-mailem a sdělit příčinu absence dítěte  
Rodič (zákonný zástupce žáka) je povinen omluvit nepřítomnost žáka ve vyučování nejpozději do 3 

kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Důvody nepřítomnosti zapíše zákonný zástupce do 

omluvného listu v ŽK. Po  nástupu do školy žák  předloží písemnou omluvenku třídnímu  učiteli. Omluvenku 

nemusí vystavovat lékař.  
Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí žák tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně 

vyučujícímu další hodiny. Rodiče (zákonní zástupci) si vždy žáka vyzvedávají ve škole nebo žák předloží 

písemnou žádost o uvolnění z vyučování na předtištěném formuláři. Třídní učitel může ve výjimečných případech 

požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem.  
Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím.  

 

 

http://www.zscernozice.cz/


Uvolňování žáků (jeden, den, více dnů) 
Na základě žádosti rodičů může škola v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování  - na 1 den třídní 

učitel, na více dnů ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů. Je-li žák uvolněn z vyučování, je povinen si 

doplnit učivo probrané v době jeho nepřítomnosti. 
 

Informace o uvolnění či žádost o zaslání úkolů je vhodnější řešit telefonicky. 
 

Záznam o úrazu 
O události a provedených opatřeních informuje pedagogický pracovník neprodleně zákonného zástupce žáka 

(telefonicky) a písemně v žákovské knížce či notýsku.  
Jde-li o úraz, který způsobil, že se žák neúčastní činnosti školy alespoň dva dny, kromě dne, kdy k úrazu došlo, je 

nutno sepsat záznam o školním úrazu na stanoveném tiskopise (provést registraci úrazu). Záznam o úrazu musí 

být sepsán nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne nahlášení úrazu a vyplněn pečlivě ve všech odstavcích. 

Záznam o úrazu lze vyhotovit též na žádost rodičů, aniž je splněna podmínka dvoudenní absence z důvodu úrazu. 

Vyučující, který vyplňuje hlášení o úrazu, předá žákovi „Zprávu o bolestném“. Žák ji ihned po skončení léčby 

přinese vyplněnou ošetřujícím lékařem a předá třídnímu učiteli nebo ředitelce školy. 
 

5. Sešity 
V letošním školním roce si budou žáci kromě školních sešitů hradit také pracovní sešity z ČJ a AJ. V případě, že 

by zákonný zástupce nesouhlasil s hromadně provedeným nákupem pracovních či školních sešitů pro celou třídu, 

nemusí sešity pro žáka odebrat, je však povinen obstarat sešity ve stejném formátu (stejné číslo) nebo ze stejného 

nakladatelství, jako zakoupila škola pro ostatní žáky. 
 
Ceny sešitů 

Školní sešity  Cena 1 ks  Pracovní sešity Cena 1 ks Celkem 

č. 511 6,00 Kč ČJ   2. r.  1. díl  
               2. díl 

51,00 Kč 
51,00 Kč 

102,00 Kč 

č. 512, 513, 510 5,50 Kč ČJ   3. r.  1. díl 
                2. díl 

67,00 Kč 
67,00 Kč 

134,00 Kč 

č. 523, 524, 520 7,00 Kč ČJ   4. r.   1. díl 
                2. díl 

82,00 Kč 
82,00 Kč 

164,00 Kč 

č. 420  14,00 AJ    3. r. 118,00 Kč 118,00 Kč 

  AJ    4. r. 118,00 Kč 118,00 Kč 

  AJ    5. r. 118,00 Kč 118,00 Kč 

 

 

 

6. Distanční vzdělávání 
Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy 

(§ 184 a zákona č. 561/2004Sb.školského zákona, ve znění pozdějších předpisů). 
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 

poloviny žáků alespoň jedné třídy z důvodu mimořádného opatření či nařízení karantény. Ostatní žáci, kterých se 

zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. 
Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka při on-line výuce nejpozději do 

3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. 

 

Při distančním vzdělávání bude absence omlouvána elektronickou formou přímo třídnímu učiteli 

(vyučujícímu daného předmětu) nebo telefonicky. 
 

 

7. Školní družina 
Pobyt žáka ve ŠD je zpoplatněný. Výše měsíčního poplatku činí  částku 100,00 Kč. 
ŠD je v provozu po celý školní rok od 6.15 do 8.00 a od 11.45 do16.15 hodin. 
Školné se vybírá v hotovosti u pí vychovatelky. 
Žák může být vyloučen ze ŠD v případě: 
- soustavného porušování školního řádu (porušování kázně a pořádku), 
- ohrožování zdraví a bezpečnosti svých spolužáků a zaměstnanců školy, 



- neomluvené čtrnáctidenní absence, 
- na základě jiných zvláště závažných důvodů. 
Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo Mzd dojde k uzavření školy, stanoví ředitelka školy úplatu poměrně 

poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení provozu více než 5 dnů provozu. 
 

Odchod žáků ze školní družiny v jinou dobu mež je uvedeno v zápisovém lístku, je možný při předložení písemné 

žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu a informací, zda jde žák sám nebo s doprovodem. 
Informaci o odchodu  žáka také lze zaslat SMS zprávou. 
 

e) V období školních prázdnin podle §8 odst. 2 vyhlášky o zájmovém vzdělávání může být  zákonným zástupcům 

žáka nabídnuta možnost pobytu dětí ve školní družině. Oddělení bude otevřeno, pokud se závazně přihlásí 

nejméně 5 dětí. Pokud mají zákonní zástupci žáka o pobyt žáka ve školní družině v době školních prázdnin zájem, 

osobně zkontaktují vedoucí paní vychovatelku nejpozději 1 týden před zahájením prázdnin. 

f) V době ředitelského volna mohou žáci využít provozu ŠD. Oddělení ŠD bude otevřeno, pokud se závazně 

přihlásí nejméně 5 dětí. Pokud mají zákonní zástupci žáka o pobyt žáka ve školní družině v době ředitelského 

volna zájem, osobně zkontaktují vedoucí paní vychovatelku nejpozději 1 týden před zahájením ředitelského 

volna.  

 

 

8. Školní jídelna 
Právo žáka ZŠ na odběr dotované stravy – oběda je pouze v době přítomnosti (pobytu) žáka ve škole a první den 

nepřítomnosti. Další dny nemoci se nepovažují za pobyt ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné školní 

stravování a je povinen se odhlásit. 
V době ředitelského volna žák na dotovanou stravu (oběd) právo nemá. 

V době školních prázdnin, bude-li žák navštěvovat školní družinu, má žák nárok na odebrání dotované stravy 

(oběda). 

Výše stravného 

  7- 10 let  27,- Kč 

11- 14 let  30,- Kč 

 

 

9. Vzdělávací obsah + hodnocení výstupů 
Hodnocení žáků nevychází pouze z průměru známek v žákovské knížce. Do hodnocení žáka je též zahrnuta: 
   - ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů,   

     kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti, 
- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu 

a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, 
- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 
- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 
- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 
- kvalita výsledků činností, 
- osvojení účinných metod samostatného studia. 

 

 

10. Plavecký výcvik 
Zahájení plaveckého výcviku – pondělí 27.3. - 26.6.2023 (včetně 1 hodiny v  AQC). 
Plavecký výcvik probíhá v rámci TV a je pro žáky 2., 3. a 4. ročníku povinný, je zdarma. 
Nadstandartní výuky plavání se mohou zúčastnit žáci 1. ročníku., rodiče si jej hradí - 1 lekce 110,00 Kč  Kč). 
Návštěva AQC není součástí plaveckého výcviku, zákonní zástupci si návštěvu AQC hradí sami. 
Plavecká výuka bude zahájena v pondělí 27. 3. 2023. 
Plavecká výuka bude probíhat vždy v pondělí  od 9:00 do 10:00 hodin. 
Odjezd od školy v 8:15 hodin. Předpokládaný návrat v 11:15 hodin. 
 



Náklady na dopravu žáků na výuku a zpět jsou hrazeny z rozvojových dotačních programů MŠMT 

poskytovaných škole. 
 
 

11. Akce 
Logická olympiáda 
- škola se zapojí do logické olympiády, účast žáků je dobrovolná,  registraci žáků provede škola, základní kolo 

proběhne 1. - 7. 10. 2021 prezenční formou či on-line formou (dle aktuální epidemiologické situace), zúčastnit se 

mohou žáci 1. - 5. r. (kategorie A1 – 1. ročník, kategorie  A2 – 2. ročník, kategorie A – žáci 3., 4., 5. ročníku), 
Putování s muzikou – 20. 9. 2022 
- mezigenerační setkání žáků a seniorů v Domově důchodců v Černožicích 
Fotografování – 21. 9. 2022 
- vánoční fotografie, fotografie prvňáčků 
Divadelní představení  Divadélka pro školy – 21. 11. 2022 
Název představení – Pohádky z našeho statku 
cena: 60 Kč 
Sběr papíru – první polovina října 2022 
- sběr papíru  do přistaveného kontejneru na dvoře školy, 
- termín sběru (první polovina měsíce října)- pouze noviny, kancelářský papír, časopisy, karton se nesbírá 

(v případě, že bude do přistaveného kontejneru vhozen karton, bude sběr znehodnocen a škola si uhradí odvoz 

tohoto sběru sama) 
Sběr kaštanů a žaludů - průběžně  
- průběžně do konce měsíce listopadu, 
- kaštany (žaludy) mohou žáci nosit do školy průběžně, pokud možno zvážené 
 

 

12. Kroužky 
Činnost kroužků bude zaměřena spíše na mladší žáky. 
Činnost kroužků bude zahájena na v měsíci říjnu. 
Prozatím bude činnost kroužků zdarma.  
Nabídka kroužků : 
Flétna  - pondělí 13.30 – 14.15 hod. 
VV  - 1 x za 14 dní pro 3., 4., 5. r. – úterý o 15.00 – 16.00 hod. 
                                pro 1., 2. r. - úterý 15.00 – 15.45. hod. 
AJ pro 1., 2. třídu -  středa 13.15 – 14.00 hod. 
Pohybové hry v rámci ŠD pro 1.,2. ,3. r. - čtvrtek 14.30 – 15.15 hod. 
 

13. GDPR 
Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce jsou k dispozici na web. stránkách školy. 
Zákonní zástupci žáků 1. ročníku obdrželi k vyplnění Souhlas se zpracováním osobních údajů. Platnost tohoto 

dokumentu trvá po celou dobu školní docházky žáka do ZŠ, Černožice. 
Důvody zpracování osobních údajů 
- na základě právního předpisu ( rodné číslo, trvalé bydliště, zdravotní stav, zdravotní omezení, zdrav. pojišťovna) 
- na základě souhlasu zákonných zástupců žáka (např. čísla účtu, emailové adresy, vystavování VV prací 

a literárních prací, jména osob, které vyzvedávají žáky ze ŠD, kontakty na zákonné zástupce, fotografie za účelem 

propagace) 
 

14. Projekt Školní mléko 
ZŠ je přihlášena do projektu Školní mléko. Na základě písemných přihlášek mají žáci možnost odebírat  plně 

dotovaný mléčný výrobek – 250 ml mléko. V rámci projektu jsou žákům dodány k ochutnávce i  jiné mléčné 

výrobky – sýry, jogurty, smetánky,…). 
Dodavatelem je firma Madeta. 
 

15. Projekt Ovoce do škol 
ZŠ je přihlášena do projektu Ovoce do škol. Tohoto projektu se účastní všichni žáci, kterým je přibližně jednou za 

14 dní dodáno ovoce, zelenina či 100% ovocný nápoj (250 ml). 
Do projektu jsou přihlášeni všichni žáci, v případě, že by si zákonný zástupce nepřál účast v projektu Ovoce do 

škol, prosíme o oznámení pí ředitelce či pí třídní učitelce. 
 

 



16. Přestup žáků 5. ročníku  do 6. ročníku 
Zákonní zástupci mají možnost volby školy, kam žáci z 5. r.  přestoupí. Zákonný zástupce sám zkontaktuje vedení 

školy, kterou si vybral pro přestup žáka. Doporučujeme raději řešit přestup s předstihem především u škol, které 

nejsou spádovou školou naší školy. Spádovou školou ZŠ Černožice je Základní škola Smiřice. Doporučený termín 

jsou měsíce duben, květen. 
 

17. Přijímací řízení na osmiletá gymnázia 
Přihláška se podává na speciálním tiskopisu (formuláři), formuláře jsou k dispozici na ZŠ.  

Přihlášku je nejlepší donést na střední školu osobně nebo ji případně zaslat poštou (doporučeně).  

Pro žáky platí možnost podat 2 přihlášky k víceletému studiu v rámci přijímacího řízení na dvě gymnázia 

(případně na dva obory vzdělání na jednom gymnáziu). 

Pořadí škol - oborů musí být na obou přihláškách totožné – jedná se o stejnopisy! 

Přihlášky je nutné doručit do 1. 3. 2022 na příslušné víceleté gymnázium (doručuje zákonný zástupce žáka). 

První březen je nejzazším termínem, do kdy je možné podat písemnou přihlášku na střední školu. Žáci 

mají opět k dispozici až dvě přihlášky do 1. kola přijímacího řízení, které použijí nejčastěji na dvě různé 

školy a dva různé obory vzdělání.  

 

 

18. Kontrola žákovských knížek, notýsků 
Žádáme zákonné zástupce žáků o průběžnou kontrolu žákovských knížek a notýsků (v 1. a 2. třídě). I během 

týdne může být do notýsků vložena důležitá zpráva pro zákonného zástupce žáka 

 

19. Internetové připojení školy 

       V loňském roce  bylo provedeno zasíťování školy a zajištěno prozatím dostatečné datové připojení. V  tomto roce 

chceme využívat pro výuku VL, PŘ, AJ, INFO  interaktivní programy, které máme k dispozici (z AJ  je lze  

využívat i doma na procvičování učiva). V současné době pracujeme na aktualizaci webových stránek. 

 

       20. KMČ  - Klub mladého čtenáře 

       Žáci obdrží nabídku knih z nakladatelství Albatros, Fragment. Na posledních stránkách katalogů jsou         

objednávkové listy. Stačí vyplnit pouze základní údaje (jméno žáka, podpis zákonného zástupce, vybrané knihy). 

Vyplněnou objednávku  nutno doručit do školy do 21.9.2022. Peníze za objednané knihy škola vybírá až po 

dodávce knih do školy. 

 

 


