
1.A    23.11.2021 
Program třídní schůzky: 
 

1. Změny ve školním řádu – rodiče informováni o změnách ve školním řádu s platností od 11. 
listopadu 2021. Celý školní řád je vystavený na webu školy. 

2. Volba třídního delegáta (důvěrníka) – prosím rodiče o vyjádření „kdo za 1.A“ 
3. Informace o třídě, prospěchu a chování – prváčci ve škole vzorně pracují, mají za sebou velký 

kus práce za 1. čtvrtletí. Už jsou to opravdu školáci, stále více samostatní a rychlejší v práci, 
v uklízení věcí do aktovky, v chystání věcí na hodinu nebo do výtvarné výchovy. Prostě 
pohotoví 

4. Čtení u většiny dětí výborné, kdo čte doma sám mi řekne: já jsem to četl a hlavně je poznat 
několikrát zopakovaná slabika či slovo.  
Psaní je velmi pěkné u všech! Velká pochvala. Čeká nás psaní perem od Mikuláše, nadílkou bude 
pero a to znamená: „od dnešního dne můžeš psát perem“. Viz ukázka per.    
Počítání zatím do 5 u všech dětí hodnotím taktéž výborně. Pokud něco nejde, informuji Vás 
písemně nebo jsme řešili některé záležitosti na tripartitách. 

5. Distanční výuka – velké díky všem dětem i rodičům za podařené hodiny na classroomu. Na to, že 
jsou to prváččci, zvládli učení skvěle! 

6. Tripartity – za všechny tripartity moc děkuji, za pohodovou atmosféru na nich a sdílení 
důležitých informací z Vaší či mé strany. 

7. Co nás čeká do Vánoc – byly zrušeny všechny Mikulášské a Vánoční aktivity školy, oboje ale 
proběhne alespoň v rámci třídy!!!   
Uděláme si Vánoční Jarmark společně s paní vychovatelkou a družinou, ta prosí o nějaký malý 
výrobek dětí, my si něco ve třídě vyrobíme . Výrobky si budeme „prodávat“ v rámci třídy za  
symbolickou cenu 10,- Kč. V den Jarmarku dáte dětem peníze cca 10 – 20,-Kč a oni si vzájemně 
nakoupí. Vše upřesníme. 
Bruslení 3.12. – prosím o odvoz batohů tam i zpět 
Ježíšek ve třídě– dárečky: návrh - vylosujeme si kamaráda a tomu koupíme nějaký malý dárek 
nejlépe v papírnictví, aby všichni dostali něco školáckého nebo malý přívěšek, malého plyšáčka 
atd.  

8. Diskuze 
- Doma vyrobené věci přinese Kateřinka do školy a my je společně nabarvíme. Můžou přinést i 

ostatní cokoliv vánočního k prodeji.  
- Třídní důvěrník bude vylosován a kontaktován třídní učitelkou (z důvodu nepřihlášení 

žádného z rodičů na třídní schůzce online) 
 
DĚKUJI VŠEM ZÚČASTNĚNÝM RODIČŮM ZA ONLINE TŘÍDNÍ SCHŮZKU. 

 
 
 
 
 
 


