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Zápis z třídní schůzky 2. A ze dne 13. 9. 2016 

 

Program: 

1) Volba třídního výboru 

2) Školní řád a řád ŠJ 

3) Výchovný plán třídy 

4) Učební plán 1. pololetí 

5) Chování žáků 

6) Spolupráce s rodiči 

7) Projektové dny 

8) Srovnávací tesy 

9) Vzdělávací exkurze 

10) Spolek rodičů Milíčov – informace 

11) Různé – fotografování, třídní fond, škola v přírodě, organizace 

šk.roku 

 

Ad1) Do třídního výboru byli zvoleni: - Důvěrník: p. Hlaváč 

- Pokladník: paní Onwualu 

- Zapisovatel: paní Bláhová 

Ad2) Povinnost dodržovat školní řád 

 Včasné omlouvání dětí – do 3. dnů 

 Zákaz zapnutých mobilních telefonů v průběhu výuky a ve školní 

jídelně 

 Koloběžky složit do skříňky v šatně 

 Včasné platby obědů, odhlašování dětí v případě nepřítomnosti 

 

Ad3) Zklidnění dětí po prázdninách 

 Rozvoj kamarádských vztahů 

 Rozvoj morálních vlastností (pravdomluvnost, zdvořilost, slušnost, 

zdravení) 

 Dodržování hygienických pravidel ve třídě, ŠJ, ŠD 

 Ochrana životního prostředí 

 Udržování pořádku ve třídě 
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Ad4) Učební plán 1. čtvrtletí 

 ČJ  - věta, slovo, slabika, hláska 

  - abeceda 

  - vlastní jména 

  - druhy vět 

  - oslovení, pozdrav, vyprávění 

  - Po-Čt mluvnice + čtení/psaní 

  - Pá – jen mluvnice 

 

 M - sčítání, odčítání do 20 

  - porovnávání čísel, slovní úlohy 

  - číselná řada do 100 

  - geometrie – tělesa a tvary 

 

 ČS - naše škola; jsem školák – chování 

  - podzim – změny v přírodě 

  - ovoce, zelenina 

 

Ad5) nezvyk, že již začala škola. Je třeba zklidnit, řádně sedět v lavici při 

čtení a psaní 

 zapomínání sešitů, učebnic – od 19. 9. bude sešit na zapomínání 

 každý týden v pátek razítko hodným žákům za chování 

 

Ad6) Spolupráce s rodiči je důležitá po celý školní rok 

 Problémy je třeba řešit okamžitě 

 Nutnost hlásit jakýkoliv úraz 

 

Ad7) Projektové dny - paralelní třídy společné téma – PODZIM – 21. 9. 

přijdou děti v barvách podzimu 

  

Ad8) Srovnávací testy – 4x do roka ČJ, M, ČS – všechny třídy stejné, 

výměna tř.učitelů 

 

Ad9) Vzdělávací exkurze - Ptáci šplhavci – odsouhlaseno v loňském šk.r. 

   - Letíme na Mars – 24. 11. v 9,00h (60,-Kč) – 

odhlasováno 

   - Vánoční Příbram – prosinec (310,- Kč) 

   - Čechova stodola – duben (300,- Kč)  
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- Dřevíčková dílna – 30. 3. (100,- Kč) 

   - Safari Dvůr Králové – červen 2017 (480,- Kč) 

 

Ad10) Spolek rodičů Milíčov - cílem je pomoc s aktivitami, které škola 

z jakýchkoliv důvodů nedělá, neřeší 

  - je třeba spolek založit a získat dostatečný počet 

spolupracujících členů (min. 5) 

  - je třeba sestavit plán financí a aktivit pro šk.r. 

2016/2017 

  - kontakt:   Jan Bezpalec, tel.: 603 222 589, e-mail: 

rodice-milicov@seznam.cz 

   Hana Daenhardtová,e-mail: 

hana.daenhardtova@ltapartners.com 

   Web: www.rodice-milicov.cz 

 

Ad11) Různé - Fotografování – rodiče podpisem odsouhlasili foto dětí 

na společných akcích 

- Třídní fond – z minulého roku zbylo 1.151,- Kč (cca 48,- 

Kč na žáka). Každý doplatí 250,- Kč tak, aby příspěvek na 

dítě byl 300,- Kč 

- Škola v přírodě  – rodiče podpisem odsouhlasili účast 

dětí na škole v přírodě 

- místo:  Krkonoše, Benecko, hotel Diana 

- termín: 14. 5. – 19. 5. 2017 

- cena: 2.790,- Kč + 80,- pojištění storna 

- Organizace šk. roku - zápis 4.-5.4.2017 (14-17h) 

- vřazovací řízení 25.4. 2017 

- ředitelské volno 29-30/9/2016

   18/11/2016

   1-2/2/2017 

- Zastupující třídní učitelka: pí uč. Hana Doležalová (2. D) 

- Tv – švihadla, míče 

- Vv – čtvrtky 

 

 
Zápis vyhotovila dne 15. 9. 2016   K. Bláhová 
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