
Traduit en Tchèque 
 

VÍTÁME VÁS VE ŠKOLE 
  

 
I/ VAŠE ŠKOLNÍ KONTAKTY  
 
 

 
 

ŘEDITEL ŠKOLY 
 

vede školu se třemi zástupci 
 
 

ZÁSTUPCE ZÁSTUPCE SPRÁVCE 
 

v souladu s ředitelem se 
stará o třídy 

 

 
v souladu s ředitelem se stará o 

třídy výuky všeobecné a 
adaptované 

 
Stará se o výpomoc věcnou 
a finanční týkající se školní 
docházky, stravování, atd.. 

 
 

            
 
 
SEKRETÁŘKA :  
 
Má na starost školní zápisy, dohlíží na administrativní doklady : stipendium, 
školní průkaz na autobusovou dopravu … 
 
STUDIJNÍ PORADCE :  
 
Ve spolupráci s asistenty školní výchovy sleduje vývoj vašeho dítěte : školní 
docházku, zpoždování, chování… 
 
Třídní profesor : 1 pro každou třídu 
 
Je zastupitelem všech profesorů, v případě problému, neváhejte se na něj obrátit. 
 
 
 
 
Sociální pracovnice :  
 



Vám vypomůže v řešení osobních či výchovných problémů. 
 
Zdravotní sestra :  
 
Ve spolupráci se školním doktorem, doprovází a sleduje zdraví vašeho dítěte od 
základní až do střední školy.  
 
Psycholog, orientační poradce :  
 
Pomůže a orientuje vaše dítě v profesionálních plánech. 
 
 
 
II/ VAŠE SCHŮZKY VE ŠKOLE :  
 
 
A/ Třídní schůzky : 
 
1. Září : 
 
Výchovná skupina několika osob vás seznámí s organizací školního roku. 
Rodiče a budoucí žáci šesté třídy se seznámí se školní budovou. 
 
2. Předání čtvrtletního vysvědčení :  
 
Třídní profesor vás vyzve každé tři  měsíce k nahlédnutí do školních výsledků 
vašeho dítěte a odpoví na vaše dotazy. Neopomeňte tuto schůzku !  
 
 
 
 
 
B/ Výměna informací : 
 
1. Otevřená škola : 
 
Škola zůstává přístupná po určitou dobu prázdnin. Vaše dítě se může po tuto 
dobu zapojit do různých výučných, kulturních či sportovních akcí.  
 
2.  «  Diskuze mezi rodiči » : 
 
Třikrát do roka je možné se setkat s rodiči spolužáků vašeho dítěte, diskutovat o 
adaptaci dětí v šesté třídě, o spánku nebo i o jiných problémech…  



 
3. « Otevřít školu rodičům a umožnit jim lepší integraci. »  
 
Profesoři a členové asociativních organisací ve vaší čtvrti vás rádi uvítají pro 
různé aktivity : výuku francouzského jazyka, seznámení s Francií, seznámení s 
francouzským školním systémem… 
 
 
Škola se těší tím, že může přivítat děti z různých zemí.Toto mnohokulturní 
bohatství umožní každému z nás se seznámit s našim bližním, respektovat ho a 
naučit se žít v souladu dohromady.  
Nechť je školní docházka vašeho dítěte úspěchem a umožní mu stát se šťastným 
a zodpovědným občanem ! 


