Info pro rodiče, náhrada za zrušené schůzky SRPDŠ
1. Členský příspěvek na školní rok 2020/21 – 70,-Kč
2. Příprava rozpočtu na školní rok 2020/2021
3. Školní rok končí 30. 6. 2021 – středa
4. Různé:
a/ z důvodu nařízení MŠMT došlo ke zrušení „bezplatném pitném režimu ve škole“ pro
všechny žáky po celý školní rok 2020/2021, žáci si pití nosí z domu
b/ info pro rodiče žáků 1. – 9. roč. - škola zapojena do projektu Ovoce do škol, 1 x za 14 dní
každé dítě dostane ovoce
c/ pro žáky s podpůrným opatřením je určena nabídka kroužků pedagogické podpory
dle vyšetření
d/ od 1. 9. 2020 škola nepřijímá hliníkový odpad!!!
e/ informace pouze pro třídy s rozšířenou výukou plavání /od 3. A do 9. A/ - systém placení
plavání:
1. bezhotovostním převodem na účet číslo 4050002096/6800 Sberbank Jihlava,
uvést jméno a třídu dítěte – platí se 250,-Kč/měsíčně
2. platit v hotovosti každý měsíc třídnímu učiteli na konci měsíce – platí
se 250,-Kč/měsíčně
/ v 8. a 9. roč. platí žáci, kteří plavou pouze 2x týdně, 125,-Kč měsíčně/
f/ poplatek za školní družinu 150,- Kč měsíčně – doporučení školy – platit bezhotovostně
předem na účet školy 40500002096/6800, specifický symbol uvádějte 4000, variabilní
symbol byl přidělen každému dítěti, popř. v hotovosti na pokladně školy za 9. - 12. /2020/,
celkem 600,- Kč, 1. - 6. /2021/ celkem 900,- Kč, popř. vybírají p. vychovatelky na Jarní,

Prosíme rodiče o placení ŠD vcelku za jednotlivá období – vedení školy
děkuje rodičům za pochopení.
g/ možnost odhlásit oběd je dle pokynu zřizovatele pouze do 15.00 hod., na internetu
pouze do 14.30 hod. předchozího dne, 1. den nemoci je pouze možno odnést si oběd
domů v jídlonosiči!!! Není tedy možné obědy odhlašovat ještě týž den ráno!!! Ostatní
dny nemoci si žák musí obědy odhlásit, popř. odebírat za plnou cenu 74,- Kč/oběd
h/informace o systému provozu šatních skříněk na ul. Jarní – možnost ponechat
si oblečení do ŠD a na kroužky v šatně, systém vstupu a výstupu z budovy –
čipy, nový kamerový systém v okolí i uvnitř budovy
ch/ info k elektronické ŽK – bude fungovat od začátku září, rodiče dostali přístupové
kódy od třídního učitele, pomocí kódu se přihlásí do elektronické žákovské, veškerá
komunikace probíhá elektronicky, vč. omluvenky, info pro rodiče
i/ informace pouze pro rodiče chlapců, kteří jsou zařazeni do
sportovních tříd/kopaná/ 6. B, 7. B, 8. B a 9. B – systém placení - fotbalisti:
1. bezhotovostním převodem na účet číslo 4050002096/6800 Sberbank
Jihlava, uvést jméno a třídu dítěte – platí se 100,-Kč/měsíčně
2. platit v hotovosti každý měsíc třídnímu učiteli na konci měsíce – platí
se 100,-Kč/měsíčně
j/Vnitřní řád školy – uvolňování žáků – do 10 prac.dnů třídní učitel, od 11 prac. dnů ředitel
školy
k/úplný zákaz používání mobilních telefonů, tabletů, vypínání tlf. před zahájením
vyučování, škola neručí za jejich ztrátu, krádež ani poškození!!!Výjimku tvoří pouze
použití mobilu se souhlasem vyučujícího pro potřeby výuky – nový bod školního řádu
l/ od 1. 9. 2020 je nově uzákoněna povinnost žáka účastnit se tzv. distanční výuky/ na
dálku/ v případě, že dojde k uzavření školy/
m/systém plateb záloh na stravné – v srpnu a září platba záloh v příslušné výši, v říjnu platba
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pouze za odebrané obědy za září, v listopadu platba za pouze odebrané obědy za říjen…v
červnu na vyúčtování použita záloha za srpen, v červenci závěrečné vyúčtování záloh za
celý školní rok 2020/21!!! Platí se tedy celkem 10 x za obědy!!!

Zapsal: Mgr., Bc. F. Svoboda, v. r.
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