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

Dne 10.9.2018 Třídní učitel (popř. zastupující) 
Eliška Janíková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Třída M2 

 
1. Přivítání 
Představení rodičů a ped. pracovníků. Přibyla další Montessori učebna, dětí už je 79. Letos se budou děti z M2 
potkávat nejčastěji s těmito vyučujícími: 
- Eliška Janíková - třídní učitelka,  
- Kamila Číhalová - asistentka ve třídě M2 
- Renata Bednaříková, Kristýna Horáková a Andy Napthine - angličtina, Míša Kročová - učitelka  v M1 a výuka 

slohu druháci a třeťáci, Markéta Janíková - předmět člověk a jeho svět třeťáci, 
- Andrea Donátková - učitelka M4 
- Lucie Vojáčková - asistentka M4 
- Lenka Hrbáčová a Hana Bartošíková - družina 
 

2. Školní řád, podpis 
Přítomní rodiče potvrdili podpisem do prezenční listiny seznámení se školním řádem. 
 

3.Informační část pro všechny, celoškolní záležitosti 

 Jídelna -  první školní den se neodebralo cca 150 obědů. Od příštího září už nebudou obědy přihlášeny.  

 Heslo školy na rok 2019/20:  SPOLU 

 Erasmus -  zapojení naší školy do mezinárodního projektu, nejen pro děti z žákovského parlamentu 

 Happy Kids 10. -16.5.2020, velmi vydařená akce 

 Banát 22.5. - 31.5.2020  pro druhý stupeň 

 Školní družina - letos navýšená částka na 260,-. Vychází z loňských nákladů, příští rok předpokládáme zase 
snížení. Příležitostná družina se tímto může zkomplikovat kvůli změnám počtu oddělení a kapacity družin, 
doporučujeme stálou docházku. Změna času kroužků: atletika úterý 14:30 - 15:30, robotika pondělí 14:30 - 
15:30.  

 Školní psycholožky - Veronika Frolíková, Lenka Rašticová 

 Volba třídního důvěrníka: pan Jaroslav Sabák 

 Výše SRPŠ 300 Kč  

 Parkování a příjezdy ke škole: zákaz vjezdu na začátku ulice 
 

 
 

4.Informační část pro všechny, třídní záležitosti 

 
UČENÍ A ROZVRH 
- Seznam pomůcek dostaly děti do složek s prvním týdenním plánem, je nutné, aby je nosily nebo si nechaly 

v šuplíku ve škole.  
- ČJ a MAT proběhnou denně, je potřeba mít připravené pomůcky. Nezapomenout na TV, VV a druháci oba dva 

díly písanky. Učíme se v blocích a předměty mnohdy různě přehazujeme.  
- Pokud je domácí úkol, berou si děti sešit domů. DÚ je označeno v pracovním sešitě kroužkem a datem, kdy byl 

zadán. 
- Učebnice na angličtinu (druháci a třeťáci) se na konci roku vrací a platí se případné poškození. 
- Tělocvik - při dobrém počasí budeme chodit ven, je potřeba mít sadu na ven i do tělocvičny. 
- Plavání (druháci a třeťáci) začínají už ve čtvrtek zatím na suchu, další týden už v bazénu. Pokud dítě nemá 

plavat (nachlazení, rekonvalescence…), musí to být omluveno písemně, případně vyjasněno, jestli odchází do 
družiny nebo čeká v bazénu. Plavecká sada k dispozici, uvítáme dětské plavky, ručníky a plavecké čepice, bližší 
informace budou v dalším týdenním plánu.  

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

- Také do družiny je dobré mít náhradní oblečení.  



- Bubliny = myšlenkové mapy a tabulky s učivem a pomůckami slouží k orientaci v učivu a na návaznosti na 
sešity, pracovní listy. Děti podle nich mohou pracovat samostatně. 

- Omlouvání nepřítomnosti, stále platí Žádost o mimořádné uvolnění.   
 
 

- ORGANIZAČNĚ 
- Děti se letos dělily i ve vyšších ročnících. Je potřeba s dělením počítat každý rok. 
- Informační složky na týdenní plány. Je dobré, aby si informace četly i děti nebo rodiče četli s dětmi.  
- Tripartity - jednou za rok. 
- Každý pátek nový týdenní plán, je nutné jej do pondělí podepsat. Nové vzkazy od rodičů hlásí děti ve škole.  
- Fotky: počty upřesnit v týdenních plánech.  
- Velká přestávka od 9:30, kdo chce, venku nebo v tělocvičně. Děti se nepřevlékají, přezouvat se musí.  
- Kdo má možnost nosit květiny a "čmárací" papíry, budeme rádi.  
- Kapesníky v krabičce nezapomenout donést do třídy.  
- Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol, zřejmě každý týden. Děti vždy zásilku dostanou. 
- Jak se označují naše třídy a co to znamená, připomenutí: M21 = prváci ve třídě M2, M22 = druháci ve třídě M2 

a M23 = třeťáci ve třídě M2. 
- Sbíráme papír i letos a přispíváme na spolužáky v Keni - adopce na dálku.  
- Pozvání do hodin. Rodiče mají možnost se podívat do výuky, je potřeba to nahlásit paní Holčíkové.  

 
AKCE  
- První bruslení je již v pátek 13.9.2019! Kdo chce, může počkat před zimním stadionem (JE POTŘEBA DÁT 

ZPRÁVU DO SLOŽEK - do pátku donesou děti vzkaz), případně nás najít v šatnách. Bruslení trvá 8:45 - 9:45. Děti 
musí mít brusle, lyžařskou přilbu a pevné rukavice. 

- Exkurze nebo besedy ve třídě - kdo má možnost ukázat nějaký provoz nebo firmu nebo organizaci, budeme 
rádi, když dá mailem vědět.   

 
 

4. Informační část pro rodiče prváčků  

- Komunikace přes složku, když píší rodiče vzkaz, musí připomenout dítěti, že to má ukázat. 
- Tripartity (setkání rodič - dítě - učitel) jednou za rok v prvním pololetí.  
- Bubliny = přehledy učiva, podrobný popis práce s bublinami, systém prezentací pomůcek a značení hotové 

práce, pracovní sešity. 
- Všechny věci mohou děti nechávat ve škole, kromě informačních složek a domácích úkolů.  
- Zdravotní způsobilosti, je nutné co nejdřív dodat, kdo tak ještě neudělal.  
- Čipování při příchodu u vrátnice. Děti musí u vrátnice čipnout - evidence do třídní knihy.  
- Omlouvání známé nepřítomnosti předem - do 3 dnů třídní učitel s Žádostí o mimořádné uvolnění, 3 a více dnů 

Žádost o mimořádné uvolnění z vyučování, schvaluje ředitel školy. 
- Při neodebraném obědu je jeho cena dvojnásobná. První den nemoci dítěte je možné oběd vyzvednout s 

sebou.  
- Katalogy Albatros, Grada a Fragment - jde pouze o nabídku, není nutné nic vybírat a kupovat. 
- Bufet - děti pouštíme, pokud si rodiče přejí to korigovat, dají vědět třídní. 
- Kontakt na třídní učitelku: eliska.janikova@zszaaleji.cz, telefon do kabinetu: 572 432 930 
- GDPR -rozdání dvou dokumentů k podpisu.  
- Předány hesla k přístupu do strava.cz, žákovská knížka a kopírka. 

 
 
 
Připomínky rodičů: 
1. Je možné do sběrných surovin vozit i jiný materiál než papír a lísteček předat škole?  
2. Zvážit dělení Montessori dětí na druhý stupeň v počtu 3 děti na třídu, bylo by lepší zachovat početnější skupinky, 
případně celé třídy.  
 
Připomínky k řešení vedením školy: 
Připomínky k řešení Školskou radou: 
 


