
Třídní schůzka 11. 9. 2018 

- volba třídního delegáta (důvěrníka), případně potvrzení původního 

- tripartity (budou zaslány termíny – od října) 

- další třídní schůzky – 20. 11. 2018, 23. 4. 2019 

- školní řád – seznámení rodičů, žáci byli seznámeni se školním řádem, mobily 

nechávají ve skříňce, omlouvání – pokud se žáci neúčastní školní akce (mimo 

normální výuku), je omluven žák pouze pokud je nemocný, má mimořádné uvolnění 

či omluvenku od lékaře (žáci z 2. stupně toho často zneužívali – je to zpřísněné proti 

normálnímu běhu školy) 

- školní jídelna – od druhého dne je plná cena oběda (pokud oběd neodhlásíte) 

- GDPR – rozdány dva formuláře, nikdy nebude na stránkách popis osob visících na 

webu, snaha o co nejširší souhlasy, abychom nemuseli při každé akci shánět souhlasy, 

píšete křížky (dva souhlasy, druhý je na olympiádu a reprezentaci školy – nevyužijí to 

všichni, když ne, nepojede dítě na danou akci) 

- nový školní web 

- třídní fond - nebude, příspěvky SRPŠ 300 Kč – platí nejstarší ze sourozenců 

- akce třídy a školy – vánoční jarmark, noc s Andersenem, návštěvy knihovny BBB –   

3 x za pololetí (ukončení návštěv Štěpnic), dopravní hřiště, ranní setkávání 4. B - 

17.9., úklid školy 21.1.2018, školní výlet Revika Vizovice (27. až 31.5.2019)            

cca 2 000 Kč 

- bruslení – čtvrtky 20.9., 18.10., 15.11., 13.12., 24.1., 21.2., 21.3. 

- úkoly – zavedeny sešity DÚ – v Jč a M (ideál – čtyři krátké úkoly z obou), nebudou 

psány v týdenních plánech a budou pravidelně vysbírány a kontrolovány – musí si vést 

- pokud žáci nebudou mít snahu v hodinách pracovat či z jiných důvodů nebude možné 

učivo v dostatečné míře procvičit, pak jim může množství DÚ narůst (vše je 

v kompetenci učitele) 

- úkoly na další dny – jsou psány na části tabule u okna (potřebují úkolníčky) 

- 4 knihy za pololetí – prezentace knihy vždy do konce měsíce (září až prosinec), 

jednoduchý zápis do deníku (název knihy, autor, o čem byla – v pár větách, může být i 

obrázek) 

- Slohy – 1 x týdně, vždy ve středu, čtení – vždy v pondělí (po TV) 

- Vlastivěda – ve středu zeměpisná, v pátek dějepisná (zkouší se, co je v sešitě, písemky 

budou zvlášť) 

- M, Jč a Aj – navázání na práci ve 3. ročníku 

- Služba – jako v činžovních domech (každý žák má nějaký týden službu) 

- Kvítka – žádost o přinesení, nějaká nenáročná (trávy) 

- TV – oblečení (i náhradní), obuv dovnitř; bruslení – helma, brusle a vhodné teplé 

oblečení 

- Požádání rodiče o příspěvek do školní družiny, 47 skříní – cca 240 000 Kč, rodiče 

zatím přispěli částkou 106 900 Kč (letos se čeká na peníze do konce října). Blíže u 

pana ředitele školy. Fyzická osoba si může dát do odpočtu daně 1 000 Kč a výše, 

právnická od 2 000 Kč. 

- Fotky – 35 Kč třídní a 40 Kč ročníkové – peníze do konce září 

- Družina – přestali fungovat čipy a rodiče si musí nechat aktivovat čipy u Dany 

Paravanové – vedoucí jídelny (můžete poslat po dítěti) 

Diskuze:  

Květiny ve třídě – řízkování květin v hodině přírodovědy – potřeba rostlin, květináčů, 

hlíny (tř. učitel se bude domlouvat s paní učitelkou Renatou Bednaříkovou) 



Bruslení – rodiče mohou chodit s dětmi na led, všichni budou vycházet v 8:00 hodin ze 

školy, jinak je třeba mít omluvenku (či jít do třídy, která nemá bruslení) 

Žáci, kteří mají kroužky či autobusy ihned po škole (Jarošov), mají na obědě přednostní 

právo. Musí říct dozoru v jídelně a ten je pustí (dohoda platí pro všechny žáky školy). 

Věci do výtvarky budou prodiskutovány s paní učitelkou Marií Bednaříkovou a v 3. 

týdenním plánu dojde k upřesnění, co všichni potřebují mít. 


