
2. TÝDEN - TŘÍDA MB 
12. – 16. září 2022 

Organizační záležitosti: 
 
V pondělí je nás čeká hodina tělocviku, děti musí být vybavené jak na venek, tak i do tělocvičny. 
Rozhodneme podle počasí.  
 
 
Mailem jsem rodičům poslala zápis z třídní schůzky. Je i na webu v sekci Třídy - MB – Týdenní 
plány – plán číslo 2.  
 
Ve čtvrtek už je plavání v bazénu, připomínáme vybavení do plavání: plavky, ručník, obuv do 
sprch, plaveckou čepici. Dlouhé vlasy svažte do culíku, aby se lépe nasazovala čepice. Pokud dítě 
nemá plavat, napište důvod na lísteček, případně do omluvného listu.  
 
Nezapomenout prosím: 
- zkontrolovat vklad do školní pokladny 
- zaplatit SRPŠ 
- vybavit děti podle seznamu potřeb do 12.9. 
- kapesníky v krabičce do třídy 
 
Ve čtvrtek a pátek 15.-16.9.) nebudu ve škole. Suplování je zajištěno, případné akutní záležitosti 
řešte prosím s kolegyní  Markétou Janíkovou: janikova2@zszaaleji.cz  
 
Předpokládané termíny bruslení jsou pátky: 7/10/2022, 11/11/2022, 10/2/2023.  
 
 

Prostor pro další sdělení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis rodičů: 

 

mailto:janikova2@zszaaleji.cz


Zápis z třídní schůzky (TS) 
(zápis z třídní schůzky bude předložen ZŘŠ, poté založen do portfolia třídy) 

Dne 6.9.2022 Třídní učitel (popř. zastupující) 
Eliška Janíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Třída MB 

 

Třídní učitelka Eliška Janíková, asistentka Kamila Číhalová  

 

1. Montessori třídy 

Máme 5 Montessori tříd, 5 učitelek, 4 asistentky pedagoga, 97 žáků 

o Přejmenovali jsme třídy na MA, MB, MC, MD, ME 
o Podrobněji: MB1 – prváci, MB2 – druháci, MB3 - třeťáci 
o MB: Eliška Janíková - třídní učitelka, Kamila Číhalová - asistentka, Matyáš Chovanec - AJ, Školní 

družina: Lenka Hrbáčová a Karolína Hrubošová 
o Každý rok dochází ke změně kolektivu a případně i třídní učitelky v Montessori třídách. Je 

potřeba s touto změnou vždy počítat.  

 
2. Školní řád, podpis 
Podpisem do prezenční listiny rodič potvrzuje seznámení se školním řádem.  
 

3. Organizačně  

o Nový školní vzdělávací program (ŠVP) Montessori Za Alejí – informace o integrovaném 
předmětu Klíč od světa (KOS), výuce v blocích, přestávkách, návaznosti na rámcový vzdělávací 
program (RVP)… 

o Informační leták 2022/2023 předán dětem do složek 5.9., je i na webu školy.  
o Akce školy: jarmark, Zahradní slavnost, Erasmus, Banát… 
o Je potřeba zvolit třídního důvěrníka – spolek SRPŠ. Letos se vybírá 300 Kč do konce listopadu 

v hotovost, vybírá třídní učitel. Důvěrník za třídu MB je paní Zuzana Kudělková. 
o Ovoce, zelenina a mléko do škol – děti zdarma dostávají domů, případně si vyzvedávají 

v ledničce v přízemí. 
o Kroužky – přihlášky se budou vyzvedávat od 12.9. Dětem pomůžeme, ale nemůžeme 

garantovat volné místo.  
- nabídka tenisu  

- nabídka na Festival FAJR. 

o Omlouvání absence. Po návratu do školy do omluvného listu. Předem známou absenci delší 
než 2 dny formou Žádosti o mimořádné uvolnění (web školy, sekce Rodiče a žáci – Tiskopisy).  

o Školní pokladna – rodičům prváků šel mail s návodem. Kontrolovat zůstatky.  
o Informační složky na týdenní plány, vždy v pátek nový plán, do pondělí prosím podepsat. 

Pokud je tam z domu vzkaz, musí na to děti ve škole upozornit.  
o Web školy/třídy v sekci třída M2 budou jednak fotky z dění ve třídě, ale také týdenní plány a 

učební plány na rok.  
o Tripartity – setkání rodič-dítě-učitel proběhne s každým žákem minimálně jednou za rok. 

Termíny pošlu mailem nebo v týdenních plánech nebo nasdílím odkaz.  
o Uvítáme, když nám do třídy věnujete nějaké pokojové květiny.   
o Kapesníky v krabičce nezapomenout donést do třídy.  
o Zdravotní způsobilosti, jsou zrušené. 
o Kontakt na třídní učitelku: eliska.janikova@zszaaleji.cz, telefon do kabinetu: 572 432 930 
o Bruslení. Děti musí mít brusle, lyžařskou přilbu a pevné rukavice. Budeme potřebovat pomoc 

s batohy na zimní stadion a zpět.  
o Náboženství. Viz Informační leták 2022/2023, bod 7. Přihlášky mají děti ve složkách. 



o Kolárka. Je možné využívat zastřešenou kolárku na žákovský čip, je potřeba napsat třídní 
učitelce.  

o Bufet. Nakupování je na domluvě rodičů s dětmi.  
o Pozdní příchody. Evidují se, viz školní řád. 
o Ničení majetku. Především u starších dětí, požaduje se náhrada.  
 

 

 

 

4. Učení a rozvrh  

o Rozvrh hodin (předán na třídní dětem do složek) složek. Učíme v blocích a podle potřeby 
zařazujeme i ostatní předměty. 

o  Děti využívají chodbu, navštěvují se v jiných třídách.  
o Koncové hodiny platí. Časem se malinko upraví odchod ze třídy kvůli rozložení náporu 

v jídelně.  
o Seznam pomůcek dostaly děti do složek s prvním týdenním plánem, je nutné, aby je nosily 

nebo si nechaly  ve škole (skříňka, šuplík). Vybavit nejpozději do 12.9. 
o Využíváme i pracovní sešity. Děti mohou nosit domů nebo nechávat ve škole. 
o Pokud je domácí úkol, tak je označen v pracovním sešitě s datem, kdy byl zadán. Vypracovává 

se do druhého dne, případně se domluví jiný termín. Dítě si sešit bere domů.  
o Učebnice na angličtinu (druháci a třeťáci) se na konci roku vrací a platí se případné poškození. 

Je dobré je obalit. Angličtinu mají děti ve smíšených skupinách.  
o Tělocvik - při dobrém počasí budeme chodit ven, je potřeba mít sadu na ven i do tělocvičny. 
o Plavání mají prváci, druháci i třeťáci jednou týdně ve čtvrtek  po ročnících. Začíná se plavat 

15.9. Pokud dítě nemá plavat (nachlazení, rekonvalescence…), je důležité informovat 
v omluvném listu nebo na lístečku. Pokud je plavání koncová hodina a dítě neplave, může 
odejít na oběd a do družiny - toto je ale nutné omluvit jako absenci do omluvného listu 
předem. Nelze takto dítě uvolnit, pokud zapomene vybavení.  

o Občas chodíme i během vyučování ven (procházka kolem školy, centrum města, výtvarka v 
přírodě…), je dobré, aby děti byly na venek připravené. 

o Přehledy učiva = bubliny. Myšlenkové mapy a tabulky s učivem a pomůckami slouží k orientaci 
a samostatné práci dětí. Značí si tam svůj pokrok. Přehledy zůstávají ve škole.  

o Většinu učení a školních povinností děti obvykle zvládnou ve škole. Pokud by se stalo, že je 
nějaký problém ve výuce, že je potřeba pracovat doma např. na procvičování, čtení, 
dokončování úkolů atd. tak třídní učitelka kontaktuje rodiče. Pokud by rodiče cokoliv 
potřebovali vyjasnit, zeptat se, zjistit atd. mohou kontaktovat třídní učitelku nejlépe mailem.  

 

PRO PRVÁČKY 

- Genetická metoda čtení -  pro zájemce 

 

 

Připomínky k řešení vedením školy:  --- 
 
Připomínky k řešení školskou radou:  --- 
 

 


