
 
 
 
 
 
 

Informační leták (nejen) pro rodiče nových žáků školy 

Vítejte ve škole! 

Vážení rodiče, 

těší nás, že jste si pro vzdělávání Vašich dětí vybrali právě naši školu. Těšíme se na spolupráci a 

přinášíme jednoduchý přehled základních informací, podrobnější informace naleznete na webových 

stránkách školy www. lobkovicovo.cz, ve školním informačním systému Škola OnLine, rádi Vám také 

odpovíme na Vaše dotazy zaslané e-mailem. 

Provoz školy, organizace výuky 

✓ žáci mohou do školy přicházet v 7.40 (dříve jen žáci zapsaní do školní družiny)  

✓ v době vyučování může žák odejít z budovy školy jen s písemným uvolněním s podpisem 

rodiče (vzor je na webových stránkách školy), nebo pokud ho rodič osobně vyzvedne  

✓ v době polední přestávky (před odpoledním vyučováním) žáci odchází z budovy školy, nebo 

tráví tuto dobu ve vyhrazeném prostoru školy, kde je zajištěn dohled  

✓ vstup rodičů i dalších osob do budovy je z bezpečnostních důvodů omezen, návštěvu školy si 

vždy domluvte předem s pracovníkem školy, s nímž se chcete setkat 

✓ harmonogram školního roku, termíny prázdnin apod. naleznete na webu školy, zobrazují se v 

rozvrhu žáka ve Škole OnLine, informace o mimořádných událostech zasíláme rodičům 

prostřednictvím Školy OnLine a e-mailu, případně jsou na webových stránkách  

S kým řešit různé problémy a situace? 

✓ vždy především s třídním učitelem (zprávu lze zaslat v komunikaci Školy OnLine, nebo e -

mailem  

✓ záležitosti školní družiny s vychovatelkou osobně (při vyzvedávání dětí) nebo e -mailem či 

zprávou ve Škole OnLine 

✓ kontaktovat můžete také ředitelku školy (hrebikova@lobkovicovo.cz)  

✓ zařazení dětí do skupin, volitelné předměty, výběr druhého jazyka, kroužky – kontaktujte 

zástupkyni ředitelky Z. Střeštíkovou (strestikova@lobkovicovo.cz) 

✓ problémy při vzdělávání nebo ve vztazích ve škole, poskytování podpory žákům, poradenství 

při řešení obtížných situací – kontaktujte zástupkyni ředitelky B. Brožovou 

(brozova@lobkovicovo.cz) 

✓ pomoc při řešení různých obtíží ve škole i mimo školu – kontaktujte školní psycholožku 

M. Helingerovou (psycholog@lobkovicovo.cz) 

✓ školní stravování – kontaktujte vedoucí školní jídelny H. Stohanzlovou 

(jidelna@lobkovicovo.cz) 

✓ platby za školní družinu, vydávání potvrzení o docházce  do školy – kancelář školy, J. Bromová 

(bromova@lobkovicovo.cz) 

✓ záležitosti spojené s výukou s vyučujícími (zpráva ve Škole OnLine nebo e -mail 

prijmeni@lobkovicovo.cz, uveďte příjmení pracovníka školy bez diakritiky) 

✓ přihlášky na střední školy, volba povolání – kontaktujte H. Černou (cerna@lobkovicovo.cz) 
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Kde získat informace? 

✓ školní informační systém Škola OnLine – přihlašovací údaje pro rodiče i žáka Vám předá třídní 

učitel, problémy s přihlášením, zapomenutým heslem apod. řešte s třídním učitelem  

✓ webové stránky školy www.lobkovicovo.cz 

 

Školní jídelna 

✓ ke stravování je třeba dítě přihlásit – přihlášku vyplníte v kanceláři školní jídelny nebo online 

(odkaz na webu školy) 

✓  čip získáte u vedoucí jídelny, vratná záloha je 150,-Kč 

✓ platby záloh provádějte měsíčně převodem na účet nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí 

jídelny, můžete zaplatit i větší zálohu na delší období 

✓ pokud oběd neodhlásíte, je třeba ho zaplatit, i když si ho dítě nevyzvedne 

✓ odhlašování obědů je možné přes e-jídelníček (přihlašovací údaje dostanete od vedoucí 

jídelny po přihlášení ke stravování), e-mailem (jidelna@lobkovicovo.cz) nebo telefonicky 

(271 734 072 – funguje i záznamník)  

✓ další informace na webu školy nebo e-mailem u vedoucí školní jídelny 

Školní družina 

✓ do školní družiny je třeba dítě přihlásit písemně, v přihlášce uvedete informace o tom, kdy a s 

kým bude dítě z družiny odcházet (přihlášku dítě přinese domů na počátku školního roku)  

✓ provoz školní družiny je od 6.30 do 17.30 

Kroužky 

✓ informace o kroužcích zveřejňuje škola na začátku školního roku na webových stránkách  

✓ přihlašování probíhá v měsíci září v aplikaci Škola OnLine 

Omlouvání nepřítomnosti 

✓ nepřítomnost žáka ve škole je nutné vždy řádně omluvit 

✓ zákonní zástupci nepřítomnost žáka omlouvají prostřednictvím Školy OnLine 

✓ předběžně lze o nepřítomnosti žáka informovat třídního učitele i e-mailem nebo 

telefonickým vzkazem (267 310 706) 

✓ omluvením absence nejsou odhlášeny obědy, ty je třeba vždy odhlásit ve školní jídelně  

Kde naleznete podrobnější informace: 

✓ Školní řád, klasifikační řád – na webových stránkách školy 

 

 

  


