ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 – Horní Počernice
Stoliňská 823, 193 00
tel.: 2 81 92 11 27, fax: 2 81 92 11 48
e-mail: zs.stolinska@volny.cz
mobil: 7777 05 421, 739 301 527
ČÚ: 193 951 850 207/0100
ID: hc6jttv IČO: 63830809

Setkání se zákonnými zástupci budoucích prvních ročníků
a přípravné třídy
Přítomni: PhDr. Martin Březina, Mgr. Kateřina Vlková, Mgr. Eliška Zdražilová, Mgr.
Lucie Svozilová (1. A), Mgr. Kateřina Laluhová (1. B), Mgr. Jitka Tóthová Martincová
(0. A), Jaroslava Hajná – vedoucí školní jídelny, Monika Kroczková – vedoucí
kuchařka
Obsah jednání:
1) Seznámení s činností školy – školní vzdělávací program, filosofie školy a vize
vzdělávání, bezpečnost ve škole, školská rada, zapojení školy do života MČ
2) Komunikace s třídní učitelkou: 4 x třídní schůzky, konzultace po předchozí
domluvě, denně komunikace emailem, informace na webu školy
3) Od září 2018 přechod na evidenční systém Bakaláři – klíčové informace pro
zákonné zástupce (elektronická evidence, klasifikace aj.)
4) Fungování školní družiny – úplata 300 Kč/měsíc, denně od 6:30 do 7:40 a 11:40
do 17:00, celkem 5 oddělení + 1 oddělení Klubíku a 1 oddělení školního klubu
5) Péče o žáky s potřebou podpůrných opatření – fungování školního speciálního
pedagoga, v případě potřeby zajištění asistenta pedagoga, systém výchovného
poradenství a integračních týmů
5) Zajištění školního stravování – čerpání dotací pro potřebné, nutno sdělit. Chceme,
aby každý žák mohl obědvat. Nejen nasytit, ale i vychovávat. Platba zálohově, vždy
k 25. v měsíci
6) Prevence – význam, pozice metodika v činnosti školy, pomoc žákům i jejich
zákonným zástupcům
7) GDPR – práce s osobními údaji, pověřenec pro ochranu osobních údajů, informace
na webu. Na informace, které případně nejsou zákonem požadovány, budou zákonní
zástupci upozorněni a budou moci vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s jejich
zpracováním
8) Zajištění mimoškolní činnosti – kroužky ve spolupráci s DDM Praha 8 a DDM Praha
20 + další subjekty (cca 25 zájmových útvarů – sport, hra na nástroj, logika, podpora
čtenářství, šachy, konverzace v angličtině). Přihlášky a nabídka v polovině září 2018.
9) Fungování z.s. Chvalská škola – podpora žáků, zajištění akcí pro žáky
10) První školní den – 3. září, pouze jednu hodinu, slavnostní zahájení, reklamní
předměty, květiny, volba oblečení

Obecně – školní rok: stavíme na událostech – Vánoční tvořivé dílny (prosinec),
Velikonoční tvořivé dílny, vynášení Morany, karneval, škola v přírodě (květen),
projektové dny (červen)
Nově pro školní rok:
 v rámci MČ - rodilý mluvčí do tříd
 nová přírodovědná učebna – budou využívat všechny třídy, práce pro podporu
přírodovědného vzdělání (mikroskopy, PC, výukové programy aj.)
 Šablony II – školní asistent, asistent ve školní družině, odborník z praxe, práce
s tablety, doučování žáků, projektové dny – škola, družina, školní klub,
speciální pedagog – nápravy, konzultace
Pokud potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat. Začátkem září
proběhne další setkání, kde si řekneme další informace.
V Praze dne 20. 6. 2018

