
Plenární schůze konaná dne 6.9. 2022

Místo konání: ZŠ Zámek

Začátek jednání: 16.00 hod.

Konec jednání: 16.45 hod.

Program:

1. Zahájení zasedání

- Proslov ředitele školy, přivítání účastníků, informace k zahájení školy

- Informace ke školní jídelně předala vedoucí školní jídelny

- pracovníci školy: ředitel školy PaedDr. Jaroslav Ptáček

                                 zástupkyně školy Mgr. Jarmila Hrdinová

                                 vedoucí učitelka v zámecké škole Mgr. Hana Olšiaková

5 učitelek

1. třída Mgr. Iveta Klementová        21 žáků

2. třída Mgr. Hana Olšiaková            22 žáků

3. třída Mgr. Zdeňka Drahotská       13 žáků

4. třída Mgr. Pavla Porubská             16 žáků

5. třída Mgr. Helena Strnadová        24 žáků

Celkem: 96 žáků – 38 dívek  + 58 chlapců

Vychovatelka: Marie Uhlířová, Marika Goldírová

školnice a uklízečka: Jana Apolínová

kuchař Radek Ptáček

- Řád školy – je zveřejněn na webových stránkách školy



- ŽK budou, ale jen pro docházku a sebehodnocení, v 1. a 2. třídě klasifikace 
v ŽK i na web. stránkách

- omlouvání žáků – nejpozději třetí den nemoci nahlásit třídní učitelce 
nepřítomnost žáka a důvod, omluvenku po příchodu do školy předloží žák své 
třídní učitelce zapsanou v ŽK, odhlašování obědů si zajišťují rodiče sami na 
telefonním čísle 566 503 994, lze také nastavit nepravidelnou docházku na 
obědy.

- Školní družina – 2 oddělení

- Organizaci školního roku 

Informace jsou v kalendáři, v ŽK, na webových stránkách, každý měsíc je 
rodičům zaslán e-mail s informacemi na daný měsíc.

- Plán akcí na školní rok 2022/2023 je uveden v kalendáři školy, další akce jsou 
v měsíčních informacích.

- Adresa webových stránek - www.4zszdar.cz – kliknout na Zámek

- Nepovinný předmět náboženství, výuku zajišťuje

1. třída paní Eva Vintrová od 12.9.

2. a 3. třída paní Klára Bergerová od 14.9.

4. a 5. třída pan farář Záleský od 14. 9. 

- Zájmové kroužky pravděpodobně od měsíce října – bude upřesněno.

- Pitný režim zajišťují rodiče sami, ve školní jídelně je čaj, mléko, voda.

  V úterý 1x za měsíc dostávají děti ovoce a mléčný výrobek v rámci projektu 
Ovoce a mléko do škol.

- Plavecký výcvik od 5. října do 14. prosince pro 2. a 3. třídu, výuka je zařazena 
do ŠVP a je součástí TV. Vše (i autobus) hradí škola.

http://www.4zszdar.cz/


4. třída / bude doplňovat neodplavané hodiny 7 lekcí od 3. října  do  21. 
listopadu

- Třídnické hodiny každý lichý pátek od 7.30 hod.

- Sběr pomerančové kůry a citrusů probíhá po celý školní rok. Prosíme 
oddělovat pomeranče a citróny. Sběr hliníku a papíru předem oznámíme na 
informacích pro rodiče. Peníze jsou použity na dovybavení žákovské knihovny, 
zejména na společnou četbu žáků.

3. Zpráva o hospodaření

Klub Zámek je samostatný spolek, podílí se na akcích školy a zajišťuje finanční 
podporu při akcích školy. Hospodaření za minulý rok je uloženo v kanceláři 
školy a lze do něj nahlédnout.  / informovala p. Marušková pokladník Klubu/

4. Příspěvek na školní rok 2022 - 2023

V minulém roce se vybíralo 500,- Kč,  zůstatek   1807,-

Příspěvek navrhnut 600,- Kč na rodinu, platí starší sourozenec.

Hlasování: pro: 40

                   proti: 0

                   zdržel se hlasování: 0

5.  Různé

Dotazy rodičů

Příspěvek na kalendář / upřesnění, sponzorské dary, částka na kalendář, 
příspěvek 4.ZŠ – zjistí J. Jurková a bude rodiče informovat/

                   


