
Stránka 1 z 11 

 

 

Posviťte si na cestu do školy 

 

aneb 

neformální průvodce pro rodiče od rodiče 

pro ZŠ Křídlovická, Brno 

–  

jaro 2021 
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Úvodem 

Tak došlo i na vás! 😊 Jen se ti vaši prckové narodili, najednou už je jim šest, možná sedm, a 

k narozeninám nebo k Vánocům zřejmě dostali svou první školní aktovku. A jednoho krásného 

zářijového dne jim ji nasadíte na záda a pustíte je s ní do „světa“ směr ZŠ Křídlovická. Dobrá 

zpráva je, že velmi pravděpodobně s tím všechny ty holčičky a chlapečkové budou naprosto 

v pohodě! Špatná zpráva je, že to možná odnesete vy. 😊 Spíše než na vaše děti totiž došlo 

v tom negativním smyslu opravdu na vás, minimálně tedy na některé z vás… 

Každý jsme totiž nějaký. Jeden má vše „na háku“ a v duchu hesla „Děj se vůle boží!“ prochází 

všemi životními situacemi bez přípravy, s nadhledem a nedbalou elegancí. Druhý spatřuje 

v mnoha okamžicích doslova životní milníky a jeho krédo „Štěstí přeje připraveným!“ mu nedá 

spát.  

Jeden se může pyšnit vzpomínkami na školní docházku v barvách růžové – co lepšího si přát! 

Druhý by na některé okamžiky z té doby nejraději zapomněl a dlouho se zdálo, že se mu to 

daří. Jenomže v momentě, kdy má vpustit do „jámy lvové“ své milované dítě, svůj ostře 

střežený a opečovávaný poklad, zvláště ten prvorozený, se mu všechny ty okamžiky vracejí. 

Několikrát znásobené a hystericky zveličené teď v jeho představách stejné prožitky čekají 

právě na to jeho dítě!!! 

Pro tu druhou skupinu, která pro zdárný a zdravý průběh nástupu svého dítěte do školy 

potřebuje maximum informací, ideálně předem, jsou určeny tyto řádky. Nepíše je nikdo jiný 

než podobně založený rodič. 😊  

 

S koronavirem vše jinak, aneb „Co bývalo – dnes neplatí“ 

Informace v době koronavirové jsou vzácné zboží. Nikdo je nemá. Nikdo nic předem neví. 

Zkrátka se čeká. Na počty nakažených, na stav čísla „R“, na nařízení vlády aj. Podobně jsou na 

tom vedení prakticky všech škol v zemi, nevyjímaje vedení ZŠ Křídlovická. Nezbývá než se tedy 

smířit s tím, že podmínky nástupu dětí do školy (které třídy prezenčně, které distančně, které 

střídavě, jestli s jednorázovou rouškou nebo respirátorem, zda bez testování nebo jen 

s negativním testem, zda s povolenou přítomností rodičů atd.) se dozvíte opravdu jen pár dní 

před samotným nástupem.  Sledujte web školy http://web.zskridlovicka.cz/, kontrolujte svůj 

e-mail, v urgentních případech volejte vedení.  

Velmi pravděpodobně díky této specifické době přijdete minimálně o možnost podívat se 

osobně do školy prostřednictvím Dne otevřených dveří (standardně většinou jeden den 

v měsíci květnu).  

http://web.zskridlovicka.cz/
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A jak se dočtete v dalších řádcích, omezit může špatná epidemiologická situace mnoho dalšího 

z klasického chodu školy. 

První informační schůzka pro rodiče (červen) 

První informační schůzka pro rodiče přijatých žáků se odehraje (dovolí-li to epidemiologická 

situace) koncem června ve školní tělocvičně.  

Představí se vám zde kromě vedení školy také již konkrétní třídní učitelé jednotlivých tříd, 

případně i vychovatelé ze školní družiny.  

Řečeno toho bude v rámci organizačních pokynů hodně. Bohužel ale žádná písemná ucelená 

informace typu „vše v jednom“ ve smyslu nějaké brožury nebo komplexní webové stránky pro 

nové žáčky i rodiče doposud neexistuje. Kousek informace najdete na webu tam, kousek na 

webu jinde, něco řekne vedení, něco paní učitelka, něco paní vychovatelka z družiny. 

Koneckonců, absence takového uceleného dokumentu byla motivací ke vzniku těchto řádků. 

😊 S tímto textem tedy, teoreticky, máte vyhráno! 

 

Co obstarat prvňáčkovi 

Na první informační schůzce vám bude představen mimo jiné také seznam všech věcí, které 

by měl mít budoucí prvňáček připraveny před nástupem do školy. Bude, samozřejmě, umístěn 

i na webu školy. Ten náš vypadal takto:  

Aktovka – lehká, pevná záda, reflexní pásky, ochranné plastové rohy, vhodné členění 
(kapsa na svačinu oddělená od učebnic a sešitů). Žáci si aktovky ukládají do šatních 
skříněk, jejichž šířka je 24 cm, proto nevolte aktovku moc hlubokou. 

 

Pouzdro – jednoduché a lehké. V něm: 

 2 obyčejné tužky č. 2 (trojhranné nebo ergonomické), 

 pastelky (8–12 barev, trojhranné nebo ergonomické), 

 uzavřené ořezávátko, 

 kvalitní stříhající nůžky s kulatou špičkou, 

 guma. 

Zatím nepořizujte fixy, propisovací tužky, plnicí pera ani kružítka. Na typu plnicího pera 
se dohodnete s paní učitelkou až někdy kolem Vánoc. 

 

Další potřeby 

 stíratelná tabulka formátu A4, 2x stíratelný fix na tabulku, hadřík (sada k dostání 
v papírnictví), hadřík je doporučován větší než originální maličký ze sady, 

 obaly na sešity a učebnice pořiďte až v září dle potřeby, 
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 zobcová flétna, noty pro hru na flétnu: HLAVATÁ, Iveta. Hrátky s flétnou, písničkami 
a pastelkami. (k dostání v hudebninách, cena přibližně 130 Kč), (skrze 
epidemiologickou situaci byla HV zrušena, i tak děti před zrušením jen zpívaly nebo 
dělaly rytmická cvičení, k flétně se během roku tedy nakonec vůbec nedostaly) 

 brusle a pokud možno i přilba (bruslení v rámci TV od 2. pololetí) (skrze 
epidemiologickou situaci byla v našem případě TV úplně zrušena, děti nebruslily), 

 přezůvky s pevnou patou a světlou podrážkou, 

 ručník s poutkem, (u nás nebyl potřeba, škola nakoupila v rámci epidemiologické 
situace jednorázové papírové ubrousky) 

 klíčenka (na klíč od šatní skříňky a čip do jídelny), 

 polštářek (u nás nebyl potřeba, škola nakoupila podsedáky vlastní) 

 

Kufřík (větší, pevnější) do výtvarné výchovy a v něm: 

 vodové barvy (syté barvy, např. značka Koh-i-noor, ne kulaté kazety – dětem se špatně 
otevírají), 

 plastelína ve válečcích, 

 lepidlo – větší tyčinka Kores, ne tekuté, 

 voskovky (12 barev, např. značka Koh-i-noor), 

 plochý štětec č. 12 (je vhodné zkrátit a zakulatit špičatý konec), 

 kulatý štětec č. 8 nebo č. 6, 

 lahvička černé tuše, 

 složka sytých barevných papírů, 

 hadřík dobře sající vodu, 

 2x plastový kelímek s širší podstavou (nejlépe od Ramy, ne sadu kalíšků či skleničku), 

 5 špejlí, 

 houbička na nádobí, 

 igelit na zakrytí lavice, 

 starší tričko nebo zástěra. 

 

Látkový pytlík na pověšení do tělesné výchovy a v něm: 

 tričko, 

 tepláky a kraťasy, 

 cvičky nebo tenisky se světlou podrážkou (skrze epidemiologickou situaci byla TV úplně 
zrušena, pokud počasí dovolilo, děti chodily na školní zahradu nebo na hřiště). 

 

Vše podepsat – každou tužku, pastelku (např. nelepit na její konec nálepku a tu 
popsat), aktovku… Podepsání je nutné pro usnadnění hledání atd. 
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Není družinka jako družinka 

Již na první informační červnové schůzce byste měli mít možnost přihlásit dítě do školní 

družiny. Pro klidný průběh prvního školního roku tak udělejte. Počet míst v družince je 

omezen, ale prvňáčci by měli mít automaticky přednost. Navíc, družinku ve finále využívá i ten, 

kdo odchází ihned po obědě. Protože doba k vyzvedávání dětí je omezena na určité časové 

intervaly a i dítě, které odchází po obědě, nějaký ten okamžik v družince ještě stráví. O 

družince nemusí uvažovat snad jen ten, kdo z nějakého důvodu nebude využívat školního 

stravování, tedy jeho dítě nebude chodit na obědy s ostatními a bude odcházet ihned po 

skončení vyučování. To je dosti specifická situace a vyzvedávání takových dětí je poté potřeba 

probrat individuálně s třídním učitelem.  

Přihlášením do družiny, navíc, automaticky získáváte možnost využívat nejen tu odpolední (od 

konce vyučování do 16:30), ale také ranní družinku (od 6:00 do 7:45). Tu ranní pak můžete 

(kdykoli bez přihlašování), nebo také nemusíte využívat.  

V ZŠ Křídlovická funguje odpolední družinka možná jinak, než jste byli někteří za „vašich“ časů 

zvyklí především na menších školách. Družinka zde není samostatné oddělení, kde by se 

najednou setkaly děti z více ročníků a čekaly všechny dohromady, až si je rodiče kdykoli 

vyzvednou.  

Každá jednotlivá třída se po skončení vyučování promění v samostatnou družinku. Děti se tedy 

primárně „nemíchají“, zůstávají ve stejném kolektivu jako během vyučování a také, většinou, 

na stejném místě, tedy ve své třídě. Mimo jiné i proto, jak si budete moci osobně všimnout, je 

většina tříd nižších ročníků vybavena hračkami.  

V reálu to tedy probíhá tak, že po skončení vyučování přichází do třídy paní vychovatelka, která 

tak povětšinou vystřídá paní učitelku. Na oběd odcházejí s dětmi ještě obě, případně již jen 

paní vychovatelka. Po obědě se s ní děti vracejí do své třídy, kde mohou trávit čas 

nejrůznějšími více či méně organizovanými aktivitami až do 15. hodiny, přičemž dobu mezi 14. 

a 15. hodinou, pokud to počasí dovolí, tráví děti venku na školní zahradě.  

Časy k vyzvedávání z této družinky ve vlastní třídě jsou omezeny na časové intervaly: 12:45 – 

13:00  a 13:45 – 14:00. 

Teprve v 15 hodin, tedy většinou po čase stráveném mezi 14. a 15. hodinou venku, odvádí paní 

vychovatelka zbylé děti, které zatím rodiče nevyzvedli, z družinky v jejich třídě do standardních 

samostatných družinových prostor, kde se už děti „smíchají“, tedy do  

„bytečku“ (vchod pro 2.stupeň z ulice Křídlovické, stojíte-li čelem ke vchodu k MŠ, je 

to prostor napravo, bývalý byt školníka), nebo do 

„domečku“ (vchod pro 2.stupeň z ulice Křídlovické, stojíte-li čelem ke vchodu k MŠ, je 

to prostor nalevo. 
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A právě odsud si po 15.hodině můžete děti vyzvednout už kdykoli až do 16:30 bez omezení na 

časové intervaly. A až zde po 15. hodině také bez „vyzvedávacího čipu“.  

Nutnou součástí přihlášky do družiny je totiž jinak objednání určitého počtu vyzvedávacích 

čipů, každý za poplatek cca 100 Kč. Čipů doporučujeme objednat více. Pro maminku, pro 

tatínka, pro babičku, pro dědečka atd. Jinak než s čipem totiž dítě z družinky ve vlastní třídě 

(tedy v intervalech 12:45-13:00 a 13:45-14:00) nevyzvednete. Otiskem čipu na snímací 

obrazovce (váš zajímá ta u vchodu pro 1. stupeň z ulice Nádvorní) se paní vychovatelkám na 

počítačích ve třídách zobrazí informace, že maminka, tatínek, babička, dědeček atd. (dle 

použitého čipu) si přišli pro to či ono dítě, které tam tak ke svým blízkým může být 

posláno/doprovozeno.  

V „bytečku“ nebo „domečku“ po 15. hodině už čip nepotřebujete. Zvoníte na zvonek. Jestliže 

tedy víte, že budete dítě vyzvedávat striktně vždy až po 15. hodině, nemusíte si čip teoreticky 

ani pořizovat.  

Pokud si čipy objednáte, budete je mít během posledního prázdninového týdne, nebo na 

začátku školního roku již připraveny k zaplacení, převzetí a následnému použití, 

pravděpodobně u paní vychovatelek v družince. 

Je možné, že při vyplňování přihlášky do družinky budete vyzvání k uvedení předpokládaných 

časů vyzvedávání dítěte. Jde více méně o formalitu a zřejmě o zjištění předběžného zájmu o 

délku pobytu v družině. Ať uvedete cokoli, vyzvedávat budete moci kdykoli v rámci daných 

časových intervalů k vyzvednutí.  

Cena za využití družinky je cca 200 Kč měsíčně, přičemž například v případě pobírání příspěvku 

v nouzi lze částku po dohodě odpustit. Částka se platí pololetně, a to až po vyzvání. Obdržíte 

pravděpodobně od paní vychovatelky papírek s platebními údaji.  

Ještě snad doplnění, že i v „bytečku“ nebo v „domečku“ by měly mít děti trvale připraveny 

separé přezůvky, případně jakoukoli například starší letní, ale dobře očištěnou obuv. Není 

reálné uhlídat, aby si děti samy do družinky přenášely opakovaně, někdy tedy i každý den, své 

standardní přezůvky z klasických šaten/skříněk u svých tříd a v pořádku je druhý den zase 

nosily zpět. 

Ovšem nezapomínejme na Covid-19 a omezení a změny  s ním spojené. Uvidí se, jak 

s fungováním družinky zatočí epidemie v příštích letech. Díky ní například naše děti zůstávaly 

ve své třídní družince trvale. A i vyzvedávání po 15 hodině se tak odehrávalo otiskem čipu na 

snímací obrazovce u vchodu pro 1. stupeň z ulice Nádvorní. 
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Obědy ve školní jídelně 

Už během posledního prázdninového týdne si můžete dopředu a v klidu zajistit stravování. A 

to návštěvou u vedoucí školní jídelny (dolů v suterénu školy, vchod pro 1.stupeň z ulice 

Nádvorní, kontakty na webu školy), a to vyplněním přihlášky, zaplacením a převzetím 

„obědového čipu“ na jméno vašeho dítěte a zaplacením obědů dopředu. Díky tomu může vaše 

dítko již druhý školní den standardně na oběd. V naší třídě zajišťuje výběr obědů z více 

možností paní učitelka (případně paní asistentka). Děti si vždy společně s ní v rámci přestávky 

ve vyučování navolí, který oběd na nejbližší dny chtějí. Rodiče už tak standardně nemusejí 

výběr obědů řešit. Anebo to za ně vyřeší opět Covid-19 😊, protože je během pandemie velmi 

pravděpodobné omezení fungování jak školy, tak jídelny, kdy se poté vaří jen jedno jídlo pro 

všechny. 

V případě plánované absence dítěte ve škole je, samozřejmě, možné obědy poskytnutím 

informace do jídelny zrušit. Oběd např. nemocnému dítěti také můžete vyzvednout s vlastním 

jídlonosičem a s jeho čipem (případně s potvrzením vedoucí jídelny, pokud čip nemáte u sebe) 

v čase 11:00-11:20. Více informací o obědech, jídelně, kontakty, aj. zde: 

https://www.skolnijidelna-nadvorni.cz/. 

 

Odpolední školní zájmové kroužky 

Už na první červnové schůzce se také dozvíte něco o bohaté nabídce volnočasových kroužků, 

které škola ve svých prostorách během jednotlivých odpolední pořádá. Nabídka se vždy 

aktualizuje podle situace až po začátku školního roku – sledujte web školy, případně žádejte 

informace u vychovatelek nebo u vedení družiny, které má organizaci kroužků na starosti. Na 

výběr toho je hodně, např. keramika, atletika, sebeobrana, angličtina, mažoretky, náboženství, 

aj. Jsou to paní vychovatelky, které vaše dítě z družiny do kroužku dovedou a zpět do družiny 

přivedou. Tedy další důvod pro to se přihlásit do družinky.  

Doporučujeme již koncem prázdnin pravidelně sledovat web školy 

(http://web.zskridlovicka.cz/zajmove-krouzky-3/), hledat seznamy aktuálně otevíraných 

kroužků a přihlašovat se na ně co nejdříve, plní se totiž velmi rychle.   

 

První školní den a druhá informační schůzka (září) 

Bude-li vaše paní učitelka (nebo, samozřejmě, byť méně pravděpodobně, pan učitel 😊) 

prozíravá, sama zašle před prvním školním dnem hromadný e-mail všem „svým“ rodičům. Kde 

se představí, sdělí, co s sebou vzít v první školní den a ve dny další, poradí, na co můžete děti 

připravovat/motivovat, co budou dělat společně první dny atd. 

https://www.skolnijidelna-nadvorni.cz/
http://web.zskridlovicka.cz/zajmove-krouzky-3/
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Pokud se tak nestane, není to optimální, ale nezoufejte. Tyto řádky vás připraví a pomohou 

vám se zorientovat - tedy za předpokladu, že bude vše probíhat podobně jako v září 2020. 

První školní den je pro vaše děti vlastně jen takovou krátkou návštěvou/prohlídkou školy. 

Vyučování začne pravděpodobně později, než bude v budoucnu běžné, a to až v 8:30 (běžně 

v 8:00). 

Doporučujeme být před daným vchodem (vchod pro 1. stupeň z ulice Nádvorní) cca v 8:15. 

Ideálně se domluvit s rodiči kamaráda/kamarádky, aby měly děti „parťáka“ do začátku, mohly 

společně vejít dovnitř, společně počkat na paní učitelku, spolu se k sobě posadit, s kým 

promluvit. Ve dvou se to lépe táhne… 

Standardně v tento den i celý první týden funguje na této škole krásná tradice, že na každého 

prvňáčka čeká jeho „deváťák“. Někdo šikovný z posledního ročníku, kdo drží cedulku s jeho 

jménem, mile jej pozdraví, představí se, vezme jej za ruku, ukáže mu jeho šatní skříňku, jeho 

třídu, pomůže mu najít a pozdravit svou paní učitelku, pomůže mu se usadit… A po celý zbytek 

prvního týdne mu takto vždy ráno bude oporou.  

Bohužel, vzhledem k opatřením spojeným s Covid-19 naše děti o tuto milou pomoc přišly. 

První den je u vchodu s cedulkou s názvem třídy (např. 1.C) čekala třídní paní učitelka, celou 

skupinu dětí (a doprovázejících rodičů) pak odvedla hromadně do třídy.  

Do třídy by první den školy s dítětem standardně mohli jít i oba rodiče, případně sourozenci, 

babičky, tetičky… Nicméně opět nám tuto možnost kazí doba koronavirová – pravděpodobně 

bude počet doprovázejících osob omezen i v budoucnu na jednoho člověka/rodiče, a 

samozřejmě v roušce/respirátoru. Jako v našem případě.  

Posadit se děti mohou kamkoli s kýmkoli. Takto budou sedět do té doby, než si je případně 

vyučující přesadí dle potřeby jinak (roli hraje výška dětí, pravák versus levák, jak moc spolu 

děti vyrušují ostatní atd.) Vy se můžete postavit do zadní části třídy. 

Ve třídě vás i děti první den přivítá třídní paní učitelka, řekne opět nějaké základní organizační 

informace (dotazník ohledně kontaktů, přihláška na ISIC pas, údaje k platbám příspěvků na 

školní pomůcky, příspěvky na sdružení rodičů a jiné fondy školy atd.), načež si děti ponechá 

k nějaké hravé seznamovací aktivitě a vás propustí do školní tělocvičny, kde proběhne druhá 

informační schůzka pro rodiče. Velmi podobná, až téměř shodná s tou první. Pro nás v daném 

školním roce velmi podstatná kvůli seznámení se s aktuálními informacemi o platných 

opatřeních vzhledem ke Covid-19. Budete zde mít možnost se doptat na jakékoli detaily, 

dořešit to, co jste opomněli (družina, stravování atd.) 

Vaše děti mezitím ve třídě malují, učí se básničku, atd.  

V tento první den nepotřebují děti vůbec nic. Postačí aktovka s pouzdrem (ty přeci z principu 

nesmí ve škole chybět ), případně láhev s pitím. Na cca hodinovou výuku není potřeba ani 

svačinka, ani žádné jiné předepsané vybavení. Protože ještě nebudou mít klíč od své skříňky 
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v šatnách, nepotřebují děti ani přezůvky. Ty mají smysl, až děti dostanou svůj klíč. Postupně již 

také samotný vyučující bude dětem říkat a Vám značit do elektronické administrativy Bakaláři 

(více info níže) nebo do papírového deníčku, který děti dostanou, co s sebou na který den…  

Na lavicích naše děti čekalo během prvního dne překvapení – první školní učebnice a sešity – 

prozatím si je budou nechávat několik dní ve škole, než si je na základě instrukcí vezmou i 

domů k prvním domácím úkolům, k zabalení do obalů atd.  

Po skončení druhé informační schůzky si dle instrukcí, u nás cca v 10:30, můžete jít dítko přímo 

ze schůzky z tělocvičny do třídy zase vyzvednout. S obědem ani družinkou se první den 

nepočítá. A svůj první školní den máte všichni řádně za sebou!  

A ještě poznámku k prvnímu dni ve škole - proslýchalo se, že děti nosí do školy na svůj první 

školní den balíčky se sladkostmi (kornouty), případně květiny nebo jiné drobné dárečky pro 

učitele. U nás se tak tedy, alespoň co jsme si vědomi, nedělo. Nezaregistrovali jsme nikoho, 

kdo by něco takového přinesl. Ba naopak, jak vyplynulo později, a což jsme my, mnozí rodiče, 

velmi kvitovali, sama naše třídní paní učitelka není zastáncem sladkostí ve třídě a doslova 

požádala o to, aby ani svačinky standardní sladkosti (čokolády, kalorické sladké sušenky) 

neobsahovaly. Přebytek energie z nich plynoucí není u dětí ve škole žádoucí, mějte to na 

paměti i při budoucí přípravě svačinek pro vaše dítko! 

 

Druhý a další den ve škole  

Druhý den ráno vítala u vchodu do školy opět jejich paní učitelka s cedulkou, nicméně děti už 

byly (zase ten Covid-19) trošku „hozeny do vody“, když nahoru do třídy už musely samy. Opět 

doporučujeme domluvit se a přicházet ve dvou či více kamarádech, ať je to pro všechny snazší 

a veselejší… 

První dny se s oficiálním rozvrhem hodin, jak jej budete moci najít na webu školy 

(https://bakalari.zskridlovicka.cz/Timetable/Publicv) už koncem prázdnin, příliš nepočítá (z 

naší osobní zkušenosti celý první týden). Záleží ale, samozřejmě, na každém vyučujícím.  

Děti dostanou v těchto prvních dnech od paní učitelky klíč od své šatničky, kterou budou moci 

hned začít využívat. Doporučujeme tam dětem ponechat trvale např. náhradní triko i kalhoty 

pro případ, že se třeba dítko polije či silně ušpiní. Dále deštník pro případ, že by v rámci 

vyučování odcházely děti hromadně mimo školu (divadlo, exkurze, aj.). Není ke škodě ani 

teplejší mikina, když by bylo dítku někdy zkrátka zima.  

Klíč od šatny si děti dají společně s čipem z jídelny na klíčenku na krk. Každý den by měly mít 

obojí u sebe. Nic se ale nestane, když se klíč od šatny, případně čip z jídelny výjimečně 

zapomene. Stačí tento problém nahlásit paní učitelce a jistě se vše vyřeší. Od všech šaten 

existuje klíč náhradní a místo čipu dostane dítě potvrzení od vedoucí jídelny o objednaném 

obědu. 

https://bakalari.zskridlovicka.cz/Timetable/Publicv
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Pokud můžete, jistě Vás paní vrátná (pozor, bude to již zřejmě paní vrátná u vchodu pro 

2.stupeň z ulice Křídlovické, stojíte-li čelem ke vchodu k MŠ, jsou to dveře napravo, protože 

vchod pro 1 stupeň se v 8 hodin ráno zavírá a vrátná odchází…) pustí do školy/třídy za dítkem, 

abyste mu zapomenuté věci, případně třeba svačinku nebo pití, opět výjimečně předali. Pokud 

to jen trochu půjde, zvolte si k tomu čas přestávky, abyste děti nerušili v hodině.  

 

Omlouvání dítěte ze školy/družinky/oběda  

Omlouvání dětí z výuky by mělo proběhnout písemně – e-mailem paní učitelce, případně SMS 

na telefon paní učitelky (poskytla-li číslo.) Případně lze napsat paní učitelce informaci do 

deníčku, který také slouží k předávání zpráv mezi vyučujícím a dítětem a jeho rodinou. Tak jak 

tak je také potřeba oficiálně poté předložit podepsanou omluvu v tzv. Omluvném listu, který 

dětí v prvních dnech školy dostanou. Na jeho poslední straně je také seznam vašich 

„kontrolních“ podpisů, kterými stvrzujete, že jste se seznámili prostřednictvím elektronického 

systému se známkami dítěte, jeho absencí atd.  

Zatím nezodpovězenou otázkou zůstává, zda je potřeba se omlouvat separé ještě i v družince. 

Existuje „papírek“, resp. formulář omluvenky do družinky, z logiky věci ale zřejmě není nutné 

jej vyplňovat a do družiny odevzdávat v případě, že dítě ve škole vůbec není. Zřejmě jen 

v případě, kdy dítě odchází nestandardně dříve nebo je vyzvedáváte výjimečně mimo dané 

intervaly vyzvednutí. Případně odchází-li dítě zcela samo. Doporučujeme na toto téma 

konzultaci s paní vychovatelkami v družince.  

 

Elektronický systém (včetně el. žákovské knížky) Bakaláři 

ZŠ Křídlovická využívá pro komunikaci s rodiči elektronický systém Bakaláři. Kromě emailové 

komunikace např. s vedením školy vám systém umožní sledovat docházku/absenci dítěte, jeho 

známky atd. Přihlašovací údaje obdržíte od třídní paní učitelky  v prvních dnech školy.  

https://bakalari.zskridlovicka.cz/login (existuje také aplikace do mobilního telefonu). 

 

Daltonské týdenní studijní plány  

Na webu školy můžete také najít týdenní studijní plány každé jednotlivé třídy. Zahrnují 

probírané učivo každého jednotlivého školního týdne a umožňují žákům plánování 

samostatné práce i její následné zhodnocení. Kromě povinných úkolů nabízejí pedagogové 

žákům také úkoly volitelné, které podporují jejich tvořivost a umožňují využití mnohočetné 

inteligence. Z naší zkušenosti se na studijní plány „najede“ cca od druhého týdne výuky. Je 

potřeba je pravidelně sledovat, zvláště u mladších dětí, aby zbytečně nezapomínaly např. na 

https://bakalari.zskridlovicka.cz/login
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nějakou přípravu, pomůcky, vycházky atd. Vždy v neděli večer by už měly být plány na další 

týden kompletní… 

http://web.zskridlovicka.cz/tydenni-plany/ 

 

On-line výuka 

Velmi pravděpodobně také vy zažijete on-line / distanční výuku. Pro tyto účely zřídí hned na 

začátku školního roku škola vašemu dítěti speciální účet (např. 

jana.novakova@zskridlovicka.cz), s jehož přihlašovacími údaji se budete přihlašovat do 

prostředí online virtuální třídy. ZŠ Křídlovická pro tyto potřeby využívá programu Google 

Classroom, kde mohou být zadávány úkoly, kde může probíhat třídní chat a kde naleznete i url 

odkazy pro online „vysílání“, tedy on-line schůzky vedené v programu Google Meet. 

Vše můžete využívat a připojovat se jak ze standardního PC, tak také z telefonu či tabletu. Ke 

všemu existují aplikace.  

 

Závěrem 

A to by snad mohlo být do začátku vše. Zbytek vás naučí život sám, resp. škola sama 😊 

Tak tedy na cestu do školy jste si už posvítili – jistě nezabloudíte, možná sem tam jen 

klopýtnete, na chvíli třeba znejistíte, i tak ale budete pro svou holčičku nebo pro svého 

chlapečka jistě tím nejlepším průvodcem na jeho cestě do školních lavic! 

A mějte, prosím, pochopení. S dítětem, se školou (učitelem, vedením, organizací jako takovou) 

i sami se sebou... Nebuďte na nikoho přísní. Ani jeden z vás to nemá jednoduché. 😉 

 

 

 

http://web.zskridlovicka.cz/tydenni-plany/
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