
Třídní schůzka 10. 9. 

1. Přivítání a seznámení 
2. Seznámení se školním řádem 

- Právo na získávání informací od učitele – možná osobní konzultace, tripartity 
- Povinnost dostavit se k projednání závažných otázek týkajících se vzdělání žáka 
- Hlásit změny údajů (či zdravotního stavu) 
- Informace o omlouvání 
- Pozor na pozdní příchody – povinnost čipovat 

3. Informace k chodu třídy 
- Týdenní plány – zatím hezky funguje, jen strany píšu orientačně – někdy víc, někdy míň 
- Obalit ŽK a učebnice, i když budeme většinu nechávat ve škole 
- Obalení PS a sešitů dobrovolné 
- Pomůcky z loňska (na VV, Tv), nově přibyl cvičný blok (sešit) do lavice ve třídě, úkolníček 
- Učivo na tento rok: 

o Matematika: opakování učiva, násobilka do 10, počítání do 1000 
o ČJ: slovní druhy, vyjmenovaná slova; čtení: každé 2 měsíce přečtená kniha, budeme 

zavádět čtecí karty (již psali vloni, tak jen trochu jiný formulář) 
o AJ: nyní tři skupiny => podle vyučujícího hledat v TP 

- Pokud si všimnete problému v učivu, řešit hned – probrat s dítětem či se obrátit na mě 
4. Co nás čeká 

- Plavání: 12. 9. nasucho, 19. 9. již plavky s sebou 
- Bruslení: 27. 9., 1. 11., 29. 11. 
- Happy kids – 2. pololetí 

5. Informace o školní družině 
- zvyšování školného (260 Kč / měsíc) = vypočítává se vždy z nákladů předchozího roku – vloni 

rekonstrukce dvou oddělení, v příštím roce určitě zpět pod 200 Kč 
o aktuálně se žáci odhlašují (157) a bohužel by se muselo zrušit 1 oddělení => hodně dětí 

v oddělení, nebude možnost příležitostné družiny 
o kdo by měl obavy, dá se přihlásit teď a pak odhlásit (peníze budou vráceny), či se dá 

např. platit měsíčně (=> pro nás důležitý počet žáků teď) 
- do družiny do skříňky přibalit oblečení na převlečení vhodné na hřiště 

6. Kroužky 
- platba 180 Kč za pololetí, platí se vedoucímu kroužku (ten i přihlášky vydává) 
- Od 30. 9. 

7. Info ze školní jídelny – doteď platilo, že ten, kdo platí obědy z účtu, má po prázdninách automaticky 
oběd, letos ale nevybráno 150 obědů, proto do příštího roku zrušení – kdo má zájem, oběd si 
přihlásí 

8. SRPŠ – příspěvek 300 Kč platí každý žák (do 30. 11.) 
- Třídní důvěrník 

9. Nová psycholožka – Veronika Frolíková, pro 1. stupeň, s druhou psycholožkou pokryté všechny dny 
10. Zákaz vjezdu před školu autem, vyhazování dětí možné u garáží či tělocvičny 
11. Diskuze 


