
Zápis z třídní schůzky 

Dne 20. 11. 2018 Třídní učitel: Michal Urbanec 

Třída: IV.B 

Plán třídní schůzky: 
1. Přivítání rodičů 
2. Slovo třídního důvěrníka - paní Koželuhová informuje rodiče ze schůzky SRPŠ 
3. Tripartity, další domluvy, pro zájemce v případě nutnosti termín v po od 15:15 do 

15:45 či ve st od 16:30 do 17:15. 
4. Připomínky rodičů ke školnímu webu, co jim schází, v čem se obtížně orientují – 

není zaheslovaný (zabezpečený) přístup na stránky tříd. Měla by být možnost, 
zda ten příspěvek je veřejný, či jen pro nějakou třídu – zobrazeno pouze po 
přihlášení žákům dané třídy.  

5. Informace z projektového dne – zapojení žáků, zhodnocení. 
6. Informace o chování a prospěchu žáků – vstupy školní pedagožky a metodika 

prevence do třídy, pravidlo tří napomenutí a postihy: - chování bude hlídáno hlavně 
ve třech rovinách: - 1) ve výuce (vyrušování – po třetím napomenutí se píše 
rodičům), za tři napsání rodičům napomenutí třídního učitele, za 6 důtka třídního 
učitele, 2) o přestávce – hlídat se bude hlavně chování související s vyšším 
rizikem úrazu – žduchání, … 
3) ostatní – tj. urážky, nadávky, poškozování školního majetku – kreslení na 
záchodě, ničení lavic, židlí, … 

7. Domluva na vánoční jarmark – kdo je ochotný doma něco vyrobit a přinést 
k prodeji do školy 

8. Sběr papíru – buď přímo do sběrného dvoru UH či na jaře do školy (nenoste do 
Kovosteelu – administrativně je to problém, škola nemá smlouvu) 

9. organizačně – příspěvek na skříňky – zpětná vazba (místo šatních skříní budou 
botníky a věšáky, za peníze od sponzorů se šatny opraví ve všech družinách, 
dárci budou pozváni po realizaci) 

Plánované akce třídy a školy: 

10. akce třídy – 100 let ČSR – projektový den, bruslení, autorské čtení v knihovně ve 
Štěpnicích, besedy v knihovně BBB 

11. Termíny bruslení: 24. 1. , 21.2. 2019 
 

12. Zdravá 5ka ve čtvrtek 22.11. (první dvě vyučovací hodiny) 
13. 1x za 14 dnů, viz rozpis stránky třídy je ovoce a mléčný výrobek, přizpůsobte 

složení svačiny – je plánován 
14. Vánoční jarmark – 14. 12. 1018 
15. Návštěva knihovny BBB 
16. Vybíráme 300 Kč jako příspěvek do SRPŠ 
17. Žáci se přezouvají 

Připomínky rodičů k řešení třídním učitelem: - Bruslení – svačina a pití – prostor od 
8:45 do 8:55 – pití (svačinu) na střídačku, jinak až v 9:50. Aj – ztrácení věcí (neutrální 
třída). Zadávání úkolů – Andrew Nethine – v angličtině (překlad). Slovíčka zezadu – 3. 
lekce, do úterka zkouší – ústně, písemně?, psát do deníčku – zeptat se 
Připomínky rodičů k řešení vedením školy:  
 
Dne 20. 11. 2018 zapsal Michal Urbanec 

 


