
Třídní schůzky konané dne 15. září 2022 

VI. třída 

 

 1, informace vedení školy: 

• pozvánka na pouť – neděle 18. září 2022, pěší část v 9:00 od kostela sv. 

Kateřiny, mše sv. na Svatém Kopečku v 15:00 

• Voršilský strom-profil žáka v kontextu Voršilského školství 

• odhlašování obědů nemocných dětí, první den nemoci má dítě nárok na 

dotovaný oběd, další dny si rodiče mohou vyzvednout oběd, ale platí plnou 

cenu oběda 

• školní úrazy – nahlásit úraz učiteli co nejdříve, na pozdější nahlášení nemusí 

být brán zřetel 

• parkování kol a koloběžek na školním dvoře bude možné od pondělí 

19. září 2022 vždy od 7:00 

• opravy školy – v průběhu minulého školního roku škola čerpala investiční 

peníze z programu ITI Olomoucké aglomerace. Za tyto prostředky byl 

zbudovaný bezbariérový přístup do školy a přistaveno sociální zařízení. Dále 

byla kompletně rekonstruovány 3 místnosti ve 2. patře školy – PC učebna, 

učebna současné 6. třídy, a učebna Fy, Ch, Př (laboratoř), která byla vybavena 

novými pomůckami. Kromě toho byla provedena plná podpora pro 

konektivitu budovy zbudováním robustní počítačové sítě se zabezpečením 

odpovídajícím nejvyšším bezpečnostním standardům. 

 

2, informace třídního učitele: 

• pro komunikaci použijte prosím formuláře na webové stránce školy, e-mail, 

popř. telefon 

• všechny podstatné informace zapisujeme do ŽK (prosím o pravidelnou 

kontrolu) a na stránku tříd školního webu 

• doučování žáků: září až prosinec 2021 - výběr žáků na hodiny doučování byl 

ponechán třídním učitelům a učitelům českého jazyka a matematiky.  

• omlouvání dětí – omluvenky prosím posílejte nejpozději třetí den po návratu 

dítěte do školy. Pokud jde dítě k lékaři v průběhu vyučovacího dne, musí 

omluvenku předložit třídnímu učiteli či zastupujícímu učiteli 

• platba za kroužky do konce září, děkujeme 

• platba za pracovní sešity (737 Kč) do konce září, děkujeme 

• ve třídě je celkem 26 žáků 

 

Na další spolupráci se těší třídní učitel Vilém Lukáš  


