
Dodatek k plánu práce úseku na měsíc listopad 2016 

 

Třídní schůzky s rodiči 
 

1. Třídní schůzky  

Třídní schůzky s rodiči se konají ve středu 30. 11. 2016 od 16.00 hod. v prostorách úseku 

teoretického vyučování.   

Časový harmonogram: 

16.00 – 17.00 hod. informace třídních učitelů v učebně 

17.00 – 18.00 hod. individuální informace učitelů v kabinetech     

 

Umístění tříd 

Třída    TU    Budova, učebna 

Z1     Ing. Lenka Bittmanová  E/7 

KPT1    Ing. Petr Nešpor   F/203 

TR1    Mgr. Arnošt Bár   E/6 

TR/UTR/Č1   Ing. Jerzy Stebel   E/3 

MPZ/ZAM/KOM1 a ZAM2 Ing. Alena Špičková   E/5 

 

Z2     Mgr. Martin Hanák   E/10 

KPT2 a KOM2   Ing. René Jarošková   E/2 

TR/UTR/Č2   Mgr. Jana Chaloupková  E/8 

MPZ/I2    Ing. Eva Mojžíšová   F/205 

 

Z3     Ing. Libor Ondráček   F/103 

KPT3    Ing. Pavel Krula   E/12 

TR/UTR/Č3   Mgr. Jitka Bednářová-Smíšková E/9  

MPZ/I3    PaedDr. Vilém Suchomel  F/305 

ZAM/KOM3   PhDr. Jana Huňáčková  E/4 

   

ZKSA    Ing. Jiří Brázda   E/11 

ZKSB                                           Ing. Miroslav Kuzdas   F/1b   

ZKSC    Ing. Zdeňka Brücknerová  F/303  

UŘZD1    Ing. Irena Svobodová   F/202 

UŘZD2    Ing. Jana Božeková   F/104 

UŘZD3    Mgr. Alena Zapletalová  F/304 

UŘZD4    Mgr. Josef Žaža   E/1a   

SP/PT/N1    Ing. Miloslav Sedláček  E/11   

SP/PT/N2    Ing. Magda Březinová  F/102 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



Poznámky k průběhu třídních schůzek: 

 Všichni učitelé budou k dispozici rodičům v době od 16.00 hod. do 18.00 hod. podle 

výše uvedeného harmonogramu. 

 Učitelé odborného výcviku navštíví postupně jednotlivé učebny v době 16.00 – 17.00 

hod. TU na příslušnou dobu přeruší svůj program a umožní učitelům odborného 

výcviku vyřídit s rodiči vše potřebné.  

 Všichni TU upozorní rodiče ubytovaných žáků, že informace od vychovatelů mohou 

získat po skončení schůzek na domově mládeže.  

 Protokol o průběhu třídních schůzek spolu s prezenční listinou odevzdají TU 

v kanceláři školy do 2. 12. 2016 a současně vloží do příslušné složky ve společných 

dokumentech. Tento protokol je součástí kontroly Ing. Fischerové. Je nezbytné, 

aby dokument obsahoval předepsanou úvodní stránku. 

 

Program třídních schůzek: 

1. Seznámení se školním řádem, upozornění rodičů na vybraná ustanovení, která jsou 

nejčastěji a závažně porušována – přiměřená kázeň, zákaz kouření (i elektronických 

cigaret) v areálu i v jeho nejbližším okolí (zejména před vchodem do areálu a 

v prostoru schodů vedoucích ke zdravotnímu středisku a pod nimi), užívání alkoholu a 

drog, vysoká neomluvená absence, pozdní příchody, útěky z vyučování atd. Zvláštní 

pozornost budou TU věnovat seznámení rodičů s případy ničení školního majetku a 

sankcemi uvedenými ve školním řádu. 

2. Informace o způsobu omlouvání absencí. 

3. Informace o závěrečné zkoušce (povinné  JZZZ atd.) – ve 3. ročnících oborů 

s výučním listem. 

4. Informace o maturitní zkoušce – v maturitních třídách. Součástí informace bude 

upozornění na možnost získání aktuálních informací na www.novamaturita.cz a na 

termín podání přihlášek k MZ v termínu jaro 2017 do 2. 12. 2016. 

5. Upozornění na nutnost průběžného sledování webových stránek školy na 

www.soubosonohy.cz, včetně informací o průběhu studia žáků v elektronickém 

informačním systému Edookit. 

6. Informace učitelů odborného výcviku – průběžně po příchodu do učebny. 

7. Seznámení s rodičů s aktuálními aktivitami školy – nábor nových žáků, možnost 

dalšího studia na naší škole, účast v projektech, soutěže odborných  dovedností .  

8. Individuální informace o prospěchu a chování žáků. Upozorňuji všechny 

pedagogické pracovníky, že při poskytování těchto informací je nutno dodržovat 

zásady zacházení s citlivými a osobními údaji.  

9. Různé – dle uvážení TU a specifických potřeb každé třídy. 

10. Připomínky, náměty, návrhy atd. rodičů. 

11. Informace o domově mládeže pro rodiče ubytovaných žáků – po skončení třídních 

schůzek individuálně na domově mládeže. 

 
V Brně dne 28. 11. 2016    Mgr. Zdeněk Měřinský 

       ZŘ pro teoretické vyučování 

http://www.novamaturita.cz/
http://www.soubosonohy.cz/

