
Třídní schůzka 23.4.2019 

 

Co nás čeká: 

25.4. Den Země – jedem vlakem do Ostrožské Nové Vsi, kde nás čeká Včelí naučná stezka. S sebou: 

pohodlné oblečení dle počasí a hlavně obuv (jdeme dlouho pěšky), svačinu, dostatek  pití, pláštěnku. 

Návrat ke škole vlakem cca ve 12:30h 

30.4.  končí sběr PET vršků  

17.5.  sběr papíru 

20.-24.5.  Škola v přírodě 

21.6. Zahradní slavnost = Akademie školy 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 

- 2.A + 2.B celkem 50 dětí, 5 dospělých (S.Kupcová, H.Bemerová, V.Pochylá, S.Habartová, 

J.Bičánková) 

- za naši třídu nejedou 2 chlapci (rodinné a zdravotní důvody) 

- pokoje cca po 4, z Kyčerky se mají ozvat, děti se rozdělí ve škole, aby nebyly slzičky a všichni byli 

spokojení, dohlédnu na to 

- seznam věcí dostanete společně s tiskopisy, které jsou nutné: dostanete potvrzení o 

bezinfekčnosti (datum odjezdu!), zdravotní způsobilost mají ve škole, průkaz pojištěnce 

- můžete přes prázdniny vyřídit novou zdravotní způsobilost, která trvá 2 roky 

- prosím o sehnání nějakého „tubusu“ k výrobě hudebního nástroje „déšť“ 

- velikost trička zapsat do tabulky  

- prosíme o drobné věcné dary jako odměny dětem (gumy, tužky, bločky, reklamní předměty, 

VYHNOUT SE SLADKOSTEM) 

- jídlo 5x denně, pití neomezeně (s sebou PŘIMĚŘENĚ BRAMBŮREK PROSÍM) 

- NEBRAT telefony, MP4, tablety… určitě si vzít karty, pexesa, deskové hry, knihu, plyšáka na spaní 

- na programu budou 2 výlety, budeme v krásném prostředí tak hurá do přírody 

DALŠÍ: 

- platba sešitů do 3.třídy sešity, pracovní sešity, kopírování, výkresy (částka bude v TP) 

- změna vyučujícího v paralelní 2.B 

- DRUŽINA:  

Zdůraznit vstupy do družiny – nepouštět cizí lidi, každý kdo má čip, si otevře. Nedržte dveře 

dalším za vámi.  

Pokud si své dítě vyzvednete, prosíme po oblečení odcházíte domů. Někteří kontrolují aktovku 

přímo na chodbě, svačí… a jelikož jsou někdy i poslední, zdržují tím zavření družiny. Jedná se o 

třídu 2.A. 

Paní vychovatelkou je Iva Brachtlová (dopoledne asistentka) 



O TŘÍDĚ:  

- chování individuálně probráno na tripartitách 

- zhoršilo se chování některých žáků, více napomínám a připomínám pravidla 

- žáci si dělají naschvály, potom se omluví „to bylo nechtě..“ 

- umí zlobit kluci i holky rovnoměrně 

Prospěch: 

- více učiva v JČ i MA, zhoršení známek, častěji dvojky, trojky 

- zhoršení úpravy v sešitech a písankách 

- závěrečné vysvědčení  - u některých hrozí o stupeň horší známka, informace individuálně 

Dotazník pro rodiče – odkaz poslán na mail 

Důvěrník SRPŠ pan Kaplan –informace ze zasedání SRPŠ, rozpočet, školní hřiště 

Diskuze 

Děkuji za hojnou účast (přítomno 25 rodičů, 1 omluven) 


