
   Třídní schůzka 23.4. 2019 
 

1) uvítání 
2) změna tř. učitele pro příští školní rok, vstup pana ředitele, do 3. Třídy budou mít děti zcela novou paní učitelku 

 
3)   Škola v přírodě 

-     program: Putování Valašskem (v plánu jsou 2 celodenní výlety, hry v lese a v přírodě, výroba vlastního trička a 

hudebního nástroje) 

-     rozdělení lůžek až podle přesného počtu dívek a chlapců 

-     které děti nepojedou ? Kde budou… 

-     příští týden děti dostanou spolu s TP seznam věcí na školu v přírodě, součástí budou tiskopisy o bezinfekčnosti ( 

vyplnit datum dne odjezdu – 20.5.2019) 

-     budeme dětem objednávat trička, která si budou samy zdobit (cca100 – 150 Kč) 

-     zjistit velikosti triček – seznam, dopsat velikost 

-     sehnat „tubus“ , budeme si vyrábět hudební nástroj déšť, ostatní materiál zajistí učitelé 

-     na školu v přírodě pojede:  učitelky: Stanislava Kupcová, Helena Bemerová, Světlana Habartová a Jana Bičánková, 

zdravotník: Věra Pochylá 

-     prosíme o drobné dárky na odměny na školu v přírodě (vyhněme se cukroví!) 

-     Co na školu v přírodě nepatří? – telefony, MP3, tablety,… spousta cukroví, sušenek a brambůrek,…. 

-     Děti mají zajištěné jídlo 5x denně včetně pitného režimu, jídelníček budeme dolaďovat při příjezdu na školu 

v přírodě, případná dietní opatření hlaste nyní. 

-     Co na školu v přírodě patří?  - deskové hry, karty, pexeso, kniha, mazlík,.. 

 

4)   Další akce, které nás čekají 

-    Den Země 25.4.2019 – info zítra do TP (batůžek, sportovní oblečení, šiltovka a sluneční brýle, pláštěnka – dá se na 

ni posadit, svačina a pití na celé dopoledne, dobrá obuv – půjdeme asi 3 hodiny chůzí) Jízdné zaplatím z třídního 

fondu. 

-    sběr vršků do 30.4. 2019 

-        sběr papíru: 17. 5. 2019 

-     škola v přírodě 20. - 24. 5. 2019    

-         zahradní slavnost dne 21. 6. 2019 – pozvánka 

-        poslední červnový týden je určen  k výletům, třídnické hodiny – možnost společného rozlučkového výšlapu na 

Buchlov či jinam – domluva 

 

5)   Platby do konce školního roku 

 -    sešity, pracovní sešity, výkresy a kopírování do 3. třídy – částka bude sdělena nejpozději do konce května (nyní je to 

cca 86,-Kč na žáka – bez pracovních sešitů) 

-     platba triček na školu v přírodě 

 

6)   Další 

-       info o školním hřišti – zatím hřiště nebude, firmy se nedohodly 

-     SRPŠ – paní Malovaná, informace o financování (SRPŠ finančně podpoří 2 projekty devátých tříd – oprava atria 2. 

stupně a renovace hudebny) 

-        zdůraznit vstupy do družiny – nepouštět cizí lidi 

-     dotazník pro rodiče na google 

-     během prázdnin dětem rodiče vyřídí nové zdravotní způsobilosti (platnost je na 2 roky) 

 

      7)   Prospěch a chování dětí  

 

ŠD  

-     hlučnost, naschvály, bijí se, kopou se, nerespektují pravidla 

-     připomenutí školních pravidel - ve škole nepoužíváme mobil    

-     věci ze šatny bereme do družiny, děti pak vycházejí družinovým vchodem 

-     družinové děti - jakmile si rodič vyzvedne dítě, tak odchází z budovy školy a nezdržují se ve škole 

 

Ve třídě 

- dokážeme se ztišit ve vyučování, o přestávkách je to trošku náročnější 

- daří se nám pracovat ve skupině (trénujeme rozdělení rolí a zapojení do práce všech ) 

 

Prospěch budu konzultovat individuálně. 



 


