
Třídní schůzky  –  září 2020, ZŠ Praha 3, Lupáčova 1 – informace pro rodiče 

- Paní učitelky vedou vždy 1. a 2. třídu, do 3. – 5. třídy přebírá žáky nová paní učitelka  

- Omlouvání žáků – maximálně na 2 dny plánované absence (nebo v případě nemoci na více dní) 

omlouvá dítě zákonný zástupce (telefonicky, mailem, osobně, přes školu online), uvolnění žáka na 

více dní z důvodu rekreace - žádost podaná písemně řediteli školy  

- uvolnění žáka z části výuky (např. z důvodu sportovních tréninků nebo ze zdravotních důvodů 

z tělesné výchovy) – jen výjimečně, odevzdat žádost adresovanou řediteli školy do konce září, odchod 

během výuky –  ukázat omluvenku učiteli, ten vystaví propustku 

-  bodový systém hodnocení chování na 2. stupni – viz poznámky v třídní knize (škola online) -  

nepřipravenost na vyučování 1 bod, neomluvené pozdní příchody 2 body, nevhodné chování 3 body, 

z toho vyplývající kázeňské postihy dle školního řádu (30b – třídní důtka, 45b – ředitelská důtka, 60b 

– snížená známka z chování o 1 stupeň), na 1. stupni systém hodnocení chování stanovily třídní 

učitelky 

- Konzultační hodiny výchovných poradkyň, školního psychologa Dr. Berouška a speciálního pedagoga 

Mgr. Tumpachové k dispozici na webu i v prostorách školy – poskytují služby žákům i zákonným 

zástupcům, pracují s třídními kolektivy, vše na základě informovaného souhlasu 

Příspěvek Rodičovské unii je možno uhradit: 

– v hotovosti zástupci Rodičovské unie ve třídě 

– zasláním na účet RU  290394369/0800 
 Zpráva pro příjemce:  třída + jméno dítěte 
 
- předat v hotovosti třídní učitelce/třídnímu učiteli 
 

- Aktualizovaný školní řád, též pravidla GDPR, průvodce školním rokem, výroční práva, Školní 

zpravodaj – vše na webu www.lupacovka.cz 

- Jídelna – možnost ochutnávek – při příchodu se nahlásit v kanceláři vedoucí školní jídelny + po jídle 

zápis – nyní pozastaveno vzhledem ke Covid - 19 

- Z hygienických důvodů nevstupovat do budovy školy ani do jídelny. Pouze první den nemoci 

možnost odnést neodhlášený oběd – nahlásit se v kanceláři školní jídelny, nyní nelze vzhledem ke 

Covid – 19!!  

- vědomostní i sportovní soutěže pro žáky – účast žáků je žádoucí! Dobrá umístění lze uplatnit 

v přihlášce na střední školy, Logická olympiáda – přihlášení z domova do 30. 9. 

www.logickaolympiada.cz 

- komunikační pravidla zákonný zástupce – učitel: nejprve s problémem oslovit učitele předmětu, 

teprve pokud nedojde k řešení, oslovit třídního učitele, případně vedení školy,  

- Využívání vnesených mobilních digitálních zařízení do školy: mobilní telefon je v tašce v tichém 

režimu nebo vypnutý, jeho používání při výuce je v kompetenci učitele na 1. i 2. stupni, v jídelně se 

mobil nesmí používat, původní pravidla jsou stanovená v upraveném školním řádu na webu  

- Evropský den jazyků – rodiče žáků cizinců mohou spolupracovat se třídami, tematické aktivity ve 

výuce 



- nutnost přezouvání z hygienických důvodů 

- Projekty - sfsn.cz – Stavby UNESCO v zemích zahraničních spolužáků, Erasmus+ bude pokračovat 

s italskou školou, projekt Šablony II. – škola opět vybrána pro jejich čerpání: školní psycholog a 

speciální pedagog, nové metody ve výuce, vzájemná spolupráce pedagogů, CLIL ve výuce, dětské 

kluby – např. zábavné logiky a deskových her, Poznáváme Česko, doprava na plavání zdarma, kroužky 

letos pořádáme – při přihlašování do kroužků zájmové činnosti zákonní zástupci zváží riziko míchání 

žáků z různých tříd a ročníků!  

- projekt Šablony II. i ve školní družině – klub pro žáky ŠD 2x, Sportuj ve škole s Asociací školních 

sportovních klubů 3 h. týdně v tělocvičně 

- organizujeme Peer program mediální gramotnost pro 1. i 2. stupeň – některé třídy 

- Výjezdy: 1. st. v rámci projektu Poznáváme Česko, 2. st. kurzy sportovní – turistický, lyžařský, 

cyklistický, zahraniční výjezdy zrušeny 

- Podpora žáků – cizinců: škola organizuje kroužek Čj pro cizince v úterý odpoledne v budově naší 

školy (Mgr. Ullrichová), projekt škol MČ Praha 3  - intenzivní několikaměsíční kurz Čj  - třída pro výuku 

českého jazyka v ZŠ Chelčického  

- Zákonní zástupci žáků jsou povinni pravidelně sledovat školní web a portál Škola online! Odvolané 

hodiny jsou den předem vyznačené na škole online, ale není to jediný způsob zaznamenání odvolané 

hodiny – žáci si je zapisují do papírových žákovských knížek, které je nutné též kontrolovat a 

pravidelně podepisovat. 

Vítána spolupráce zákonných zástupců se školou! Návrhy ze strany školy: účast v projektech, besedy 

ve třídách o povoláních a koníčcích, zajištění levného nábytku a vybavení, pronájmů prostor, výjezdů, 

exkurzí, lektorování kroužků, hlavně Aj 

- Odbor školství MČ Praha 3 organizuje bezplatné konverzace v Aj s rodilým mluvčím pro nadané žáky 

5. – 9. ročníku (uvažující o studiu na gymnáziu), 1 hodina týdně v ZŠ Lupáčova. Je možné se hlásit přes 

článek „zájmová činnost ve školním roce 2020/2021“. Bližší informace poskytne organizátor – Odbor 

školství MČ Praha 3. 

- hygienická a organizační opatření Covid – 19 – web školy, roušky povinné ve společných 

prostorách a ve třídě na 2. stupni, dezinfekce rukou, omezení hromadných akcí – další třídní 

schůzky konzultační (rezervovat přes školu online, telefonicky nebo e-mailem u jednotlivých 

pedagogů přesný čas),  

- volby do školské rady  - stanovený volební orgán (Řeháček, Vavřichová, Kubrová), rodiče mohou 

dávat návrhy na člena školské rady za zákonné zástupce žáků, návrhy posílat na 

kubrova@lupacovka.cz do 16. 10. 2020, kandidátní listina bude zveřejněna nejpozději 27. 10. 2020, 

volby proběhnou v týdnu 9. – 13. 11. 2020 korespondenčně, volební období 1. 1. 2021 – 31. 12.2023,  

- vánoční jarmark – nebude v budově školy, žáci vyrobí výrobky ve škole, dárky přinesou děti domů 

s navrženou cenou, část bude věnována na charitu, část na aktivity třídy, společenský večer je 

přesunut na příští školní rok, Den otevřených dveří se pro stávající rodiče nekoná, zápisy proběhnou 

dle aktuální epidemiologické situace a nařízení MŠMT – duben 2021 

- Zákonní zástupci sledují preventivně zdravotní stav dětí, žáky s příznaky respiračního onemocnění 

neposílají do školy! Denně má mít dítě s sebou dvě roušky v igelitovém sáčku a papírové kapesníky, 

zákonní zástupci hlásí vedení školy kontakt žáka s onemocněním Covid – 19. 

mailto:kubrova@lupacovka.cz


- pro 8. ročník - cyklistický kurz je připraven. V případě, že do odjezdu (pondělí 21. 9) dostaneme 

informaci, že některý přihlášený žák je pozitivní na Covid 19, akci zrušíme (žáci 8. ročníku se míchají 

na jazyky, tudíž hrozí riziko přenosu mezi třídami, proto nemůže vyjet jen „nepostižená“ třída). Dále 

budeme postupovat dle pokynů KHS. Pro žáky, kteří na cyklistický kurz nejedou, bude připraven 

zvláštní rozvrh, budou spojeni v jedné třídě. S provozovatelem kempu jsou domluvena všechna nutná 

hygienická opatření, do autobusu budou mít děti z domova roušku + několik rezervních s sebou! Sraz 

21. 9. 8:15 před školou, příjezd 25. 9. kolem 13. hodiny tamtéž. 

- pro 9. ročník – na konci října dostanou žáci Atlas školství – přehled středních škol, informativní 

schůzka zákonných zástupců k přijímacímu řízení žáků 9. ročníku proběhne v polovině listopadu, 

budou zde předány proti jejich podpisu zápisové lístky na střední školy. Pokud by setkání nemohlo 

proběhnout, všechny informace dostanou písemně a budou zveřejněny na webu školy, zápisové lístky 

budou distribuovány jiným způsobem. Přihlášky na střední školy s talentovou zkouškou, které musí 

zákonní zástupci žáků odeslat do 30. 11. 2020, vytisknu ze školy online podle dodaných podkladů. 

Stejně postupujeme i u přihlášek na ostatní střední školy.  

- Evaluace ve školním roce 2020/2021: 

4. ročník: třídy IV. A, IV. B, IV. C termín: duben 2021 testy SCIO SCATE - anglický jazyk 

5. ročník: třídy V. ABC termín: podzim 2020 dovednosti pro základní školy testy SCIO 

6. ročník: třídy VI. A, VI. B, VI. C testy SCIO český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady 

termín: 29. 9. – 31. 10. 2020 

7. ročník třídy VII. A, VII. B, VII. C termín: jaro 2021 vlastní testování český jazyk, matematika 

8. ročník třídy VIII. A, VIII. B, VIII. C termín: duben 2021 testy SCIO SCATE - anglický jazyk 

9. ročník třídy IX. A, IX. B, IX. C termín: 2. 11. - 20. 11. 2020 testy SCIO český jazyk, matematika, 

obecné studijní předpoklady 

5. nebo 9. ročník povinné testování ČŠI termín: 10. 5. - 28. 5. 2021 3 sledované obory nebo oblasti 

podle určení ČŠI 

 
 


