
Třídní schůzka 8.9.2020    4.A 

-web školy: hygienická opatření Covid – 19, prosím prostudujte. Omlouvání do nových 

omluvných listů, ty nosit v obale. Pokud dítě kýchá, smrká, pokašlává z důvodu alergie, 

prosíme o potvrzení od lékaře, že alergii má. Jídelna – též manuál na webu (např. nárok na 

oběd první den nemoci) 

-sledujte ranní stav dítěte, teplotu, neposílejte takto dítě do školy. Pokud bude Vaše dítě 

v karanténě, oznamte to třídnímu učiteli (i když bude v karanténě dobrovolně) 

-pokud nastane situace, že bude zavřená škola, učíme se přes Google classroom, mají všichni 

možnost připojení? Napište mi soukromě, Vaše možnosti připojení. Žáci si budou nosit domů 

všechny PS, z důvodu možné karantény. Nenoste v aktovce desky, jsou zbytečně velké a těžké. 

-elektronická ŽK – rozdána přihlašovací jména a hesla 

- uvolňování do ZUŠ z posledních hodin výuky nebude, jen ve výjimečných případech 

- organizace školního roku:                                                                                                                    

bruslení 2.10.– dítě si odváží na bruslení jen rodič, který veze batohy, ostatní vždy pěšky                                                                                                               

dopravní hřiště 2.11. – dopravní výchova, lektor autoškoly, hřiště u sportovky, cílem je průkaz 

cyklisty                                                                                                                                                                     

škola v přírodě – uvidíme                                                                                                                     

cirkus– uvidíme 

-nové předměty: přírodověda, vlastivěda, informatika 

-noví vyučující: AJ – Tobolová Adéla, INF – Osohová Aneta 

-obědová pauza: úterý zkusíme chodit na oběd v 11:40 a poté se vrátíme na hodinu HV 

-školní pokladna: prosím o vložení částky, ze které se bude strhávat vždy potřebná částka, o 

které budete informování, momentálně jsou to fotky a kroužky  

-tripartity – od října kdykoliv, pošlu tabulku 

- zdravotní způsobilost 

-žádosti o osvobození z TV, omezení, užívání léků apod. dodat třídnímu učiteli 

Dotazy, připomínky: 

- SRPŠ – zatím neznají částku na tento školní rok, zvažují menší částku vzhledem k současné 

situaci 

-vracení čipů z družiny – p.Paravanová má otevřenou kancelář každé poslední úterý v měsíci 

14:00-16:00h, možnost vrácení i přes třídní učitelku (čip v obálce se jménem a třídou, do ní 

následně p.Paravanová vrátí peníze) 

 



 

-rozvrh třídy žákům i na web školy včas 

-bufet (proč se prodává jedlý papír?) 

-školní hřiště – kdo je správce, kdy chodit na hřiště, pravidla dodržování, diskuze 

- -řady před školou, čipování, možnost čekat na sourozence v šatně 

SRPŠ – proč by nemohli platit lyžák zástupci SRPŠ a ne pedagogové 

Obědy žáků  s alergií – bude možná mikrovlnka? 


