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

Dne  19.listopadu 2019 Třídní učitel : Michaela Kročová 

Asistentka: Jarmila Takáčová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Třída M1 

 

Program: 

1. Přivítání, prezence 

2. Rodiče byli seznámeni s novým školním řádem. Ten je v platnosti od 15.listopadu 2019. Máte nějaké 

nejasnosti? Ráda bych upozornila jen na pozdní příchody. Za 5 pozdních příchodů je napomenutí třídního 

učitele a za 10 důtka třídního učutele a pokud to v součtu minut udělá 45 minut, tak je to již důtka ředitele 

školy. Systém sám hlásí pozdní příchody (děti musí čipnout do 7:55) 

A dále že už není nutné omluvení od lékaře při neúčasti na školních akcích. Žák se má účastnit náhradní 

výuky.  

3. Práce ve třídě. Priorita je pracovat na pomůckách a pak jít pracovat do sešitů. Přehled v týdenních 

plánech, co by děti měly stihnout. Děti by si měli psát, co daný den dělají mimo pomůcky a také co dělali na 

pomůckách. Prváci mají každý den číst a psát. Druháci alespoň dva řádky. Hodně nyní děláme projekty – 

děti to baví a hodně se naučí. Diktáty a testy vždy posílám po dětech, podívejte se na to s nimi (popř. 

podepište — chcete?) Je to po ukončení nějakého tématu. Domácí úkol si děti dávají i samy. Já ho vždy 

označím lepkou a zakroužkuji. To je zpravidla ve čtvrtek a pátek podle toho, co nestihnou v týdnu. 

 

4. Tv: plavání – dop. krosky k bazénu a do sprch, neplavat s bradavicemi, omlouvání – pokud v OL nemusí 

na hodinu, pokud na papíru – dítě sedí u bazénu. 

Tělocvik už bude celý školní rok jen vevnitř. Na svačinovou přestávku do tělocvičny – vhodná obuv. Hřište 

- staveniště – nemůže se jezdit ke vchodu. Kde parkovat. Na bruslení výjimka. Poslední bruslení jsme 

neměli odvoz. Dát mi vědět raději už ve čtvrtek či do složky.  

 

5. Ovoce a mléko do škol je každou středu. Rozdá se ovoce, tomu, kdo bude chtít – přebytky do jídelny. 

Mléko si děti berou a je i chladící vitrína v přízemí. Jak děti doma nakládají s ovocem a mlékem? Nosí ho 

domů, rodiče aktovku kontrolují. Je super ta vytrína, některé děti pijí mléko velmi často. Zazněla i 

připomínka na plastové obaly, kterých se chceme zbavit.  

 

6. Zpráva třídního důvěrníka: Nikdo na schůzce nebyl.  

 

7. Webové stránky školy: Stránky třídy – kdo se díval? A na co?  Většina se dívala – na fotky, týdenní plán při 
nemoci či nedonesení domů a na angličtinu. 

8. Vánoční jarmark 13.12.17-19 hodin, vánoční oběd 20.12. nahlašování obědů v jídelně předem. Z Výdělku 

z jarmarku dá každá třída minimálně 100,- Kč na adopci na dálku a zbytek utratíme s dětmi. Letos koupíme 

do třídy šachy a to, co si třída odhlasuje. 

Vánoční dárečky – děti si vylosují kamaráda a tomu připraví dáreček. Drobnost. Tak do 50,- Kč. 

Vánoční tvoření bude 3.12. od 15 do 18 hodin. Jak to bude probíhat – budou dvě třídy, na chodbě buchta 

(kdo upeče?). Pití a přezůvky ssebou. Tvoření - rodiče spolu s dětmi, výrobky se budou prodávat na 

jarmarku. Materiál se proplatí ze spolkových peněz. Kdo může, vytvoří něco i s dětmi doma.  Kdo může 

s čím pomoc? 

 Domluvily jsme se takto:  



Perníčky – zdobení Ilona Matoušková , pečení i Lenka Durďáková 

Andělíčci z korálků – Veronika Vaďurová 

Vánoční stromeček – Kohnovi 

Sněhuláci z ponožek a rýže – Gallovi 

Origami hvězdičky – Kroutilovi 

Skřítci - Durďákovi 

 

V pátek 6.12 u Číhalů doma, se budou vyrábět baňky, visačky a tašky, popř. zapichovátka – Bude to od 16 

hodin a sejdou se tam Ceralovi, Pisárovi, Kroutilovi a Gallovi.  

 

9. Tripartity – byla bych ráda, aby proběhly všechny v prvním pololetí. Termíny v TP, popřípadě mi napište 

email. Mohu úterky a čtvrtky do 17:30 (pokud není porada) popř. pondělí 3-4 hodiny, pátek od 13 hodin. 

Vždy termín potvrdím.   

  

10. Co nás ještě letos čeká? 

 

Sběr papíru – tento pátek – jen do místních sběrných surovin, je to na adopci na dálku. Nevyhlašují se 

nejlepší sběrači. Nejde o počet kilo, ale o to, že se každý zapojí podle svých možností. 

 

Festival malé oči. Byly jsme už loni. Děti viděly i zákulisí kina.  

 

 

Cirkus Happy kids 11. - 16.5.2020. Už jsme ho jednou zažili někteří. Co o něm víte? Doplnění informací. 

Kdo bude moct pomoct v neděli 10. stavět a v sobotu16. bourat. Tentokrát ne na hřišti, ale před školou.   

 

Konec školního roku bude letos v pátek 26.6. V pondělí a úterý bude ředitelské volno. Družina pojede 

v omezeném provozu. 

 

11. Ostatní  

 

Ztráty a nálezy budou v nejbližší době „zlikvidovány“. Projděte prosím krabice u šaten a v družině.   
 

 

Připomínky rodičů: 

Dávat dětem v pátek do aktovky všechny sešity, aby viděli, co děti dělají. Nemusí to být každý týden. 

Dohlédnout aby děti nosili složky a manuály – aby se rodiče mohli podívat. 

 

Připomínky k řešení vedením školy: 

Plastové obaly na mléko zrušit. 
 

 


