
  Informace pro žáky a rodiče – školní rok 2018 - 2019 

 
Vítáme naše žáky v novém školním roce 2018 - 2019 a doufáme, že se nám bude ve spolupráci s nimi i jejich rodiči 

společně v tomto roce dařit. 
 
Pondělí 3. 9. 2018 - první školní den 
  

 zahájení nového školního roku 2018 – 2019  

 první den bude ukončen po první vyučovací hodině v 8,45 hod.  

 předání žákovských knížek všem žákům – na zadní straně najdou rodiče memorandum školy, které obsahuje hlavní 

části školního řádu (memorandum podepíše zákonný zástupce)  

 obědy budou vydávány po první vyučovací hodině do 13,00 hod. (pouze přihlášené obědy) 

 školní družina bude k dispozici v běžném režimu už 3. 9. 2018 (6,15 – 16,30 hod.)  

Úterý 4. 9. 2018 - druhý školní den 
  

 1. - 2. hodina proběhne s třídním učitelem (seznámení žáků s novým školním řádem, pravidly hodnocení chování  
a absence, rozdání rozvrhů, nabídky kroužků a další dokumentace) 

 10,00 - 10,30 hod. (1. - 3. roč.), nábor badminton, po skončení akce pokračuje výuka dle rozvrhu 
 4. – 9. ročník od 3. hodiny pokračuje výukou dle rozvrhu 
 výuka bude zahájena rozvrhem sudého týdne 

 

školní družina 

 bude v provozu od 3. září 2018 včetně 

 provozní doba: 6,15 – 16,30 hod. každý den školního vyučování 

 1. oddělení: vychovatelka Vlasta Průšová, tel.:  724 095 105, 380 711 370, e-mail: prusova@zstgm-ck.cz 

2. oddělení: vychovatelka Dagmar Smetanová, tel.: 721 048 970, 380 711 370, e-mail: smetanova@zstgm-ck.cz   

3. oddělení: vychovatelka Bc. Jana Němečková, tel.: 602 471 490; 380 711 370, e-mail: nemeckova@zstgm-ck.cz 

 školní družinu mohou navštěvovat pouze přihlášení žáci 
 seznam přijatých dětí a jejich rozdělení a další informace jsou k dispozici na školním webu www.zstgm-ck.cz 

školní jídelna 

 nákup obědů se řídí informací vedoucí školního stravování (aktuální informace jsou na webu školy) 
 objednávání obědů přes internet http://www.zstgm-ck.cz/cs/pro-rodice-a-zaky zůstává v platnosti  

o je možné OBJEDNÁVAT NEBO RUŠIT OBJEDNANÉ OBĚDY PŘES INTERNET  

o lze sledovat své platby na zabezpečeném portálu i s jejich historií 

o tuto službu mohou využívat i cizí strávníci 

o více informací na webu školy v sekci PRO RODIČE A ŽÁKY a u vedoucí školní jídelny 

ONLINE POKLADNA 

 přes online pokladnu se budou hradit v novém školním roce žákům všechny platby vč. plateb za školní družinu a kroužky 

 POZOR: platit za nové čipy bude možné pouze hotově, za obědy pak hotově nebo inkasem  

 více informací k online pokladně lze získat na webu školy v sekci PRO RODIČE A ŽÁKY 

BAKALÁŘI, ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY 

BAKALÁŘI – vstup pro rodiče a žáky přes školní web  

 KLASIFIKACE – k náhledu pro všechny žáky (žáci 1. – 3. tříd mají vedenou průběžnou klasifikaci v žákovských knížkách) 

 VÝUKA – rozvrh hodin, třídní kniha, domácí úkoly (lze využívat pouze tento systém k jejich zjišťování) 

 PLÁN AKCÍ – kompletní přehled všech akcí školy, podrobnější popis viz. KALENDÁŘ AKCÍ na webu školy 

 systém Bakaláři je možné nainstalovat do mobilních zařízení jako aplikaci pro iOS a Android 

 

 

 



ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY 

 žákovské knížky žáků 4. – 9. ročníků jsou využívané pouze k vedení nepřítomnosti žáků a zápisu jiných sdělení, apod. 

(povinnost nosit každý den žákovskou knížku zůstává)  

 prospěch – sledování známek bude sdělováno prostřednictvím systému Bakaláři na webových stránkách školy  

– kdykoli k nahlédnutí (přístupové heslo obdržel každý nový žák při jeho nástupu do školy), dále žáci na konci každého 

měsíce dostanou výpis veškeré jejich průběžné klasifikace a výchovných opatření  

GOOGLE APPS 

 naše škola využívá tuto službu od společnosti Google bezplatně 

 každý žák školy získává e-mailovou adresu ve formátu např. František Novák novakfra@zstgm-ck.cz  

 další služby, které GOOGLE APPS nabízí jako například GOOGLE DRIVE pro ukládání svých materiálů, poznámek, 

zápisků, projektů a portfolií nebo GOOGLE KALENDÁŘ pro vedení svých školních povinností, apod. 
 

CVIČENÍ O PŘESTÁVKÁCH  
 

 děti 1. – 3. tříd z přízemí budovy budou moci chodit o velkých přestávkách na školní hřiště  

STAVEBNÍ ÚPRAVY, VYBAVENÍ ŠKOLY 

 pokračování s budováním koridorů pro vedení kabeláže v páteřních kabinetech č. 29 a č. 41 (umístění datových  

a kamerových rozvodů, rozvodů pro elektronické zabezpečení školy a dalších) 

 investice do herních prvků pro školní družinu (instalace na terasy školy do konce října 2018) 

 nákup a instalace nového serveru 

 nákup hygienických zařízení a odpadkových košů na tříděný odpad do všech učeben 

 výmalba školní jídelny 

 přestavba kabinetu učitelů č. 29 a č. 41 

 nákup nábytku, lavic, židlí a šaten pro žáky 

HESLA aneb K ČEMU VŠEMU MAJÍ DĚTI A JEJICH RODIČE PŘÍSTUP – web školy PRO RODIČE A ŽÁKY 

1. BAKALÁŘI - login a přihlašovací heslo dostal každý nový žák 3. září (stávající hesla jsou platná) 

2. GOOGLE APPS – e-mail a další služby  

přihlášení na: www.google.com 

Formát loginu: novakfra@zstgm-ck.cz (František Novák – příjmení a první tři znaky křestního jména, při shodě jmen  

a nefunkčnosti při přihlášení je třeba obrátit se na zástupce ředitele) 

Formát hesla: stejné přístupové heslo jako do systému BAKALÁŘI  

3. Portál www.proskoly.cz – testy, dotazníky, procvičování atd. 

Formát loginu: 272120_fnovak (František Novák) 

Formát hesla: stejné přístupové heslo jako do systému BAKALÁŘI  

4. Wi-Fi školy – QR kód k naskenování na chodbách školy (k dispozici v časech 7,30 – 8,00; 13,30 – 14,00 hod.) 

5. Stravování – elektronická administrace přes internet  

6. ONLINE pokladna – přihlášení přes zvolenou registrovanou službu 

PRO UNAVENÉ RODIČE S NEDOSTATKEM ČASU 

 podepsat memorandum v žákovské knížce 

 vyplnit a odevzdat informovaný souhlas 

 vyplnit a odevzdat evidenční dotazník žáka (popř. aktualizační dotazník u stávajících žáků) 

 odevzdat v případě zájmu přihlášku na kroužky 

 v případě zájmu si vyžádat u třídního učitele heslo pro zákonného zástupce  

 zajištění chybějících pomůcek a potřeb 

 každý žák na 2. st. bude mít vlastní visací známek na svou šatní skříňku nejpozději do úterý 4. září 

 doplnit požadovaný kredit v online pokladně  

 v případě zájmu si zřídit inkaso na platbu školních obědů, popř. si obědy objednat u vedoucí školní jídelny 

 1. třídní společné třídní schůzky se budou konat pro všechny rodiče ve středu 12. 9. 2018 od 16,00 do 16,30 hod. 

 12. 9. 2018 od 16,30 hod. proběhne pro zájemce z řad rodičů školení ohledně online pokladny, Bakalářů  

v uč. informatiky na č. 63 v 1. patře (školí Mgr. Fikejs) 
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