
Informace pro zákonné zástupce žáků budoucího 

1. ročníku ZŠ Jižní IV  

(výběr z Manuálu rodičů žáka ZŠ Jižní IV dostupný na www.zsjizni.cz) 

 

• Seznam přijatých a nepřijatých dětí  

Tento dokument je k dispozici na webu školy www.zsjizni.cz a úřední desce. Případná 

potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny nebo jiné náležité dokumenty dodejte 

ihned po obdržení. 

 

• Třídní schůzky  

Plánované setkání se vzhledem k mimořádné zdravotní situaci plánované na 2. června 

konat nebude. Informace rodiče obdrží během prvního školního dne a na třídní schůzce 

ve čtvrtek 3. září. 

 

• Odpoledne před školou 

Žáci budoucího prvního ročníku se budou moci v pondělí 31. srpna zúčastnit sportovně-

zábavného Odpoledne před školou. V rámci herních činností se děti seznámí nejen se 

svými budoucími třídními učitelkami a vychovatelkami, ale i se svými spolužáky. 

Zároveň dojde i k seznámení se zákonnými zástupci dětí.  Zahájení proběhne v 15:00 

hodin před vchodem do staré budovy školy. 

 

• Informace o složení tříd 

Rozdělení do tříd a jméno třídního učitele bude oznámeno na webu školy dne 27.srpna. 

 

• Seznam potřeb a pomůcek, které zakoupí rodiče prvňáčka:  

- aktovka  

- penál (v penálu základní barvy pastelek, vždy dvě ořezané tužky (ideálně trojhranné) 

č. 1, 2, guma, ořezávátko), později 2 píšící pera  

- cvičební úbor a obuv se světlou podrážkou do tělocvičny (na podzim a na jaře i varianta 

na hřiště – tepláková souprava, venkovní obuv), vše v plátěném sáčku  

- přezůvky  

- bezbarvé obaly na sešity a učebnice – lépe koupit až po zahájení školního roku podle 

formátu učebnic a sešitů  

- krabička na svačinu a láhev na pití   

- nůžky – s kulatou špičkou, v případě nejasností, více informací během třídní schůzky 

- pracovní tričko (zástěra) na výtvarnou a pracovní výchovu 

- kufříky na výtvarné potřeby – bližší informace během třídní schůzky 

  

Důležité!  Vše podepsat! 

  

  

http://www.zsjizni.cz/
http://www.zsjizni.cz/


   

• Potřeby, které zakoupíme z rozpočtu školy (v hodnotě 400,- Kč):  

- Živá abeceda, Slabikář   

- Matematika pracovní sešit 3 díly  

- Moje první psaní  

- přívěsek na krk na čip   

  

V případě, že budete chtít využít nabídky školy zajistit níže uvedené pomůcky 

v hodnotě 800,- Kč, je nutné do 26. června zaslat tuto částku na účet školy 

68747389/0800 (variabilní symbol je registrační číslo dítěte).  

 

• Potřeby, které zakoupíme s Vaší finanční podporou:  

- Prvouka – pracovní učebnice   

- barvy vodové, temperové a paleta  

- voskové pastely, suché pastely, mastné křídy  

- štětec plochý, 3 štětce kulaté   

- modelovací hmota  

- lepidlo na papír tuhé – střední velikost  

- razítko se jménem a příjmením dítěte  

- sešity linkované a nelinkované, písanka 4 díly, uvolňovací cviky -  čtvrtky, barevné 

papíry  

- šanony, stírací tabulka a fix  

- plastové obálky s drukem  

- čísla  

 

Jestliže nebudete chtít výše uvedené pomůcky v částce 800,- Kč zakoupit školou a 

zajistíte si je individuálně, sdělte tuto informaci zástupci ředitele pro 1. stupeň Mgr. 

P. Stránskému pstransky@zsjizni.cz nejpozději do 26. června.   

 

• Začátek školního roku  

První školní den  

8:30 - uvítání žáků 1. ročníku na dolním hřišti před budovou školy za přítomnosti 

některých žáků druhého stupně, pedagogů naší školy a dalších hostů a následný přesun do 

učeben na seznamovací program.  

Program do cca 10:00 hodin – seznámení žáků se školou a rodičů se základními 

informacemi. 

Obědy se vydávají v době od 11:00 do 12:30 hodin.   

Druhý školní den   

8:15 - slavnostní vyvěšení školní vlajky.  

Ukončení výuky v 11:00 hodin.   

Od 3. školního dne pracuje i 1. ročník podle rozvrhu.  
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• Vstup do školy 

Vstup rodičů do školy není z bezpečnostních, etických, výchovných a hygienických 

důvodů dovolen. Děti si musí zvyknout na samostatnost, příprava učitelů i samotná výuka 

nemohou být rušeny. V případě, že se v budoucnu bude chtít někdo ze zákonných zástupců 

podívat do hodin, lze požádat pedagogy o tuto možnost aspoň den předem. 

Většina žáků 1. – 4. ročníku vstupuje do školy od 7:55 do 8:10 hlavním vchodem staré 

budovy (A).  

 

• Šatny   

Žáci 1. - 4. ročníku se přezouvají ve vestibulu školy, boty a svršky si ukládají do skříní 

před učebnami. 

 

• Školní družina   

Školní družina nabízí pobyt pro děti z 0. - 4. ročníku.  

Do školní družiny je nutné dítě písemně přihlásit a při jeho odhlášení jej opět písemně 

odhlásit. Formuláře jsou k dispozici na webu školy. 

Na zápisním lístku vyplňte, kdo může dítě ze ŠD vyzvedávat, nebo jestli bude odcházet 

samo v určenou hodinu. Pokud by nastala během roku nějaká změna, údaje na zápisním 

lístku aktualizujte.  

V rámci zvýšení bezpečnostních opatření ve škole a zjednodušení vyzvedávání dětí 

z družiny jsme přešli na nový elektronický systém vyzvedávání dětí.  Systém je založen 

na identifikačních čipech, o které rodiče požádají vyplněním „Protokolu k čipu pro účely 

ŠD“. Tento dokument najdete na webu školy  https://www.zsjizni.cz/pdf/zadanka.pdf a 

vyplněný odevzdejte prostřednictvím poštovní schránky nebo e-mailem na 

kkadleckova@zsjizni.cz do 26. června. Vyzvednutí čipů bude možné v termínu                 

27. – 31. srpna v době 14:00 až 18:00hodin ve vestibulu nové budovy. 

K vyzvednutí dítěte ze školní družiny dojde po přiložení čipu k terminálu ve vestibulu 

školy, kde poté rodič vyčká na příchod dítěte. Vstup do budovy školy rodičům mimo 

vestibul nové budovy není povolen. Cena jednoho čipu je 100 Kč a rodič si může zakoupit 

libovolný počet kusů. Čip je přenosný, je možno si ho tedy v rámci rodiny i půjčovat. 

Podrobné informace o čipovém systému jsou k dispozici na webu školy www.zsjizni.cz. 

  

• Provoz školní družiny  

Družina je otevřena od 6:30 hodin do začátku vyučování a po skončení vyučování do 17:30 

hodin. 

Ranní klub je umístěn v nové budově školy, kde má u sportovní haly svůj samostatný 

vchod se zvonky, který se používá pouze pro provoz ranní družiny. 

Po zazvonění na příslušný zvonek a nahlášení jména dítěte vstupuje do budovy školy 

již pouze dítě, rodiči vstup není povolen. Děkujeme za pochopení. 
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mailto:kkadleckova@zsjizni.cz
http://www.zsjizni.cz/


Odpolední činnost ŠD probíhá v jednotlivých odděleních.  Od 16:00 hodin budou 

všechna oddělení opět v prostorách ŠD v nové budově, kde provoz končí v 17:30 hodin. 

Umístění jednotlivých oddělení ŠD je každoročně aktualizováno a rodiče jsou s ním 

seznámeni prostřednictvím letáčku. Informace o akcích ŠD jsou průběžně oznamovány 

prostřednictvím žákovské knížky nebo školního diáře. 

  

• Poplatek za ŠD  

Poplatek za ŠD jako příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v 

ŠD činí 250,- Kč měsíčně za dítě. Poplatek je splatný buď za všech 10 měsíců, nebo ve 

dvou splátkách. Za období září až prosinec (tj. 1000,-Kč, termín platby: do 25. 9. 2020) a 

leden až červen (tj. 1500,- Kč, termín platby: do 25. 1. 2021). Platbu lze provést převodem 

na účet školy (číslo účtu: 68747389/0800, variabilní symbol = evidenční číslo dítěte), ve 

výjimečných případech hotově v kanceláři školy u paní hospodářky (pokladní hodiny: 

pondělí a středa 7:30-8:30 hodin, úterý 15:00-16:00 hodin) nebo. V případě odhlášení 

dítěte ze ŠD, bude poplatek za následující měsíce vrácen. 

  

• Akce ŠD, kroužky  

Jednou za 14 dní jsou dětem nabízeny různé kulturní a společenské akce: návštěvy výstav, 

kin, muzeí, tvořivých dílen, zoologické či botanické zahrady apod. Informace s nabídkou 

akce dostanou děti vždy v písemné podobě. Pokud se Vaše dítě akce nezúčastní, prosíme, 

vyzvedněte jej ze ŠD co nejdříve, aby nedocházelo k přeplnění ostatních oddělení. Pokud 

budete potřebovat informace o provozu ŠD, obracejte se na vedoucí vychovatelku e-mail: 

kkadleckova@zsjizni.cz .  

Vedoucí zájmových kroužků si děti z prvních tříd vyzvedávají ve školní družině a po 

skončení kroužků je opět do ŠD přivádějí. Děti z vyšších ročníků již docházejí na kroužky 

v areálu školy samostatně.   

 

• Osobní údaje žáka a zákonných zástupců  

Při zápisu do školy jste uváděli údaje, které jsou citlivé a škola s nimi i tak podle zákona 

zachází. V každém případě Vás prosíme, abyste případné změny oznamovali třídním 

učitelům neprodleně. Aktuální kontakty (telefon, elektronická pošta) na zákonné zástupce 

jsou nutné pro vzájemnou komunikaci. Změny v rodině jsou pak důležité pro pochopení 

změn chování Vašeho dítěte i pro případné respektování soudu atp. Stejně tak prosíme, 

abyste oznamovali třídním učitelům důležité změny týkající se zdravotního stavu Vašeho 

dítěte a abyste uváděli i jiné informace, které jsou podstatné pro jeho úspěšnou práci ve 

škole. 

Nezapomeňte si někde poznačit evidenční číslo dítěte. Jedná se o 7 cifer, z nichž první 

čtyři značí rok nástupu Vašeho dítěte do školy a další 3 cifry značí pořadí dítěte u zápisu 

(př.: 2020001). Toto číslo pak budeme používat při platbách (variabilní symboly), 

přihlašování se do kroužků a družiny a dalších operacích, kdy nelze uvádět jména dětí a 

není vhodné použít rodné číslo jako identifikátor.  
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• Školní jídelna  

Školní jídelna je otevřena od 11:30 do 14:00 hodin. Pro nemocné a cizí strávníky je 

otevřena jídelna zahradou od 11:00 do 11:30 hodin. Obědy je nutné konzumovat ve školní 

jídelně včetně moučníků a ovoce. Pro případné vynesení moučníků nebo ovoce si děti nosí 

krabičku.  Informace pro stravování ve školní jídelně na tel.: 272 762 767  

  

• Platba stravného  

Stravné je hrazeno pouze bezhotovostně, a to převodním příkazem ze všech bankovních  

ústavů. Žáky prvních tříd je možné přihlásit ke stravování již 14 dní před začátkem 

školního roku.    

Variabilní symbol Vašeho dítěte Vám bude přidělen v kanceláři ŠJ. Je jiné, než 

evidenční číslo žáka!  

Trvalý příkaz – u všech bankovních ústavů – pravidelná částka převáděná na účet ŠJ 

vždy  např. 20. dne v měsíci na měsíc příští (např. první platba 20. 8. na září, poslední 

platba v květnu na červen); vzniklé přeplatky budou vyúčtovány bezhotovostně zpět na 

konci školního roku, nebo při ukončení stravování na vyžádání kdykoliv. Je také možné 

bezhotovostně odeslat na účet ŠJ vyšší jednorázovou částku, ze které je postupně čerpáno 

následující stravné.    

Pokud není stravné připsáno na účet ŠJ (č. účtu: 27-0068747389/0800) do konce 

měsíce, není možné od 1. dne následujícího měsíce čerpat obědy. Změny výše 

stravného i ukončení odhlášek na konci školního roku (vyúčtování přeplatků) budou 

včas oznámeny žákům.  

 

• Výběr druhu jídel  

Připravujeme denně dva druhy jídel. Výběr ze dvou jídel je možný uskutečnit nejpozději 

tři dny předem. Pokud si strávník nezvolí alternativu číslo dva, bude mu poskytnuta 

automaticky volba jídla číslo jedna. Objednávky druhu jídel, odhlašování a přihlašování 

obědů lze provádět přes internet na webových stránkách školy pomocí kódu, který Vám 

bude na základě zakoupeného čipu přidělen, nebo přímo v jídelně pomocí identifikačního 

čipu. Jídelníček naleznete také na webových stránkách.  

• Identifikační čip  

Při přihlášení ke stravování si žák zakoupí identifikační čip za 100,- Kč. V případě ztráty 

nebo poškození je nutné zakoupit nový za původní cenu.   

  

• Odhlášení obědů   

Obědy je možné odhlásit na druhý den telefonicky v kanceláři ŠJ nejpozději do 13:00 

hodin. Další dny lze odhlásit i přes internet. První den nepřítomnosti žáka je možné si oběd 

vyzvednout ve školní jídelně v době od 11:00 do 11:30 hodin.   

 

 



• Žákovská knížka – úřední dokument  

Žáci 1. ročníku dostanou v prvních dnech žákovskou knížku, od 2. ročníku je žákovská 

knížka vedena v elektronické podobě.  ŽK slouží ke vzájemnému informování nejen o 

výsledcích vzdělávání Vašeho dítěte. Žákovská knížka je úředním dokumentem, který je 

žák povinen opatrovat. 

Zákonní zástupci prostřednictvím tištěné žákovské knížky pravidelně kontrolují záznamy, 

omlouvají nepřítomnost svého dítěte, a to nejpozději do jednoho týdne od jeho nástupu zpět 

do školy. Do 3 dní je potřeba telefonicky, elektronicky nebo osobně omluvit nepřítomnost 

dítěte.  V případě, že víte dopředu o nepřítomnosti svého dítěte, požádejte o uvolnění 

třídního učitele, jedná-li se o 1 až 2 dny.  O uvolnění na dobu delší je možné požádat vedení 

školy prostřednictvím třídního učitele a vyplněním formuláře. Zákonní zástupci dostanou 

přihlašovací údaje do systému Bakaláři a Komens, který v 1. ročníku slouží primárně pro 

předávání informací, omlouvání dětí z výuky atd. 

 

• Informace o škole  

Děti dále dostanou brožuru – plán na nový školní rok, ve kterém jsou uvedeny termíny akcí 

a další informace týkající se daného školního roku. 

 

• Kroužky a volný čas  

V prvních dnech školního roku jsou zároveň děti informovány o kroužcích a volnočasových 

aktivitách, které pro ně budou otevřeny od třetího týdne v září. V určený čas se bude možné 

do kroužků přihlásit na školním webu. 

 

• Důležité kontakty  

Telefonní číslo ZŠ Jižní: 272 763 368, fax.272 762 094 (po zavolání do školy není možná 

automatická provolba, volající musí počkat na přepojení).  

Číslo účtu školy (NE jídelny): 68747389/0800, při platbách uvádějte variabilní symbol 

= registrační číslo dítěte  

Telefonní číslo školní jídelna: 272 762 767  

Webové stránky školy: www.zsjizni.cz 

Datová schránka: 3gu5m8k  

 

Pro více informací kontaktuje pana zástupce ředitele školy Mgr. Petra Stránského, email: 

pstransky@zsjizni.cz (nebo reditel@zsjizni.cz ). 

 

Těšíme se na Vaše děti i na spolupráci s Vámi! 
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