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Zápis z třídní schůzky 2. A ze dne 8. 11. 2016 

 

Program: 

1) Informace ze schůzky třídních důvěrníků s vedením školy 

2) Hodnocení třídy  

3) Plnění tematických plánů 

4) Učební plán 2. čtvrtletí 

5) Plánované akce/exkurze 

6) Projekt ELF 

7) Různé – fotografování, vřazovací řízení 

 

 

Ad1) Ve škole bude zrušen automat na cukrovinky. Zůstane automat na 

výrobky, které odpovídají normám pro zdravou výživu dětí (Happy Snack) 

 Informace k inkluzi – ve škole funguje speciální poradkyně, 

v případě potřeby kontakt přes třídní učitelku 

 Spolek rodičů Milíčov – první členská schůze 6. 12. 2016 od 17:30 

     - členství je dobrovolné, přihlášky jsme                                           

obdrželi  

                                                         - cílem spolku je podpora žáků a jejich aktivit 

        - spolek je již zapsaný v OR 

        - web.kontakt: www.rodice-milicov.cz 

 

Ad2) Paní učitelka pochválila děti za úklid třídy, slušné chování uvnitř      

i vně třídy. Děti jsou poslušné a dávají v hodinách pozor 

Hodnocení čtvrtletní práce z ČJ – několik rodičů nesouhlasilo 

s počtem bodů, resp. celkovým hodnocením. Paní učitelka slíbila 

http://www.rodice-milicov.cz/
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kontrolu a event. úpravu výsledné známky. Čtvrtletní práce 

opravovala a známkovala paní učitelka Doležalová z 2.D. 

 

Ad3) Tematické plány výuky jsou plněny. 

Čtvrtletní test z M se bude psát ve středu 9. 11. v 8:00 h. Je třeba, 

aby děti přišly do školy včas. 

 Čtvrtletní test z prvouky se bude psát v pátek 11. 11. 

 

Ad4) ČJ  – druhy vět 

  - slova, slabiky, hlásky 

  - synonyma, antonyma 

  - popis domácího zvířátka (sloh) 

 M - sčítání, odčítání do 100 

  - číselná osa, vyznačení čísel na číselné ose 

  - geometrie – hrana, stěna, vrchol 

 ČS - podzim, lesní plody 

  - naše rodina, naše vlast 

 

 

Ad5) Planetárium „Letíme na Mars“ 24. 11., odchod od školy 7:30 

nejpozději, cena 60,- Kč bude hrazena z třídního fondu 

 Vánoční Příbram 12. 12., 8:00h -12:30h, cena 310,- Kč  

 Pořadatel exkurzí CK Kosmos 
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Ad6) Projekt ELF  – projekt v Aj, v letošním roce i pro žáky 2. tříd 

- zadání bude vyhlášeno školním rozhlasem a na webu     

školy 

 

Ad7) Fotografování 21. 11. – je třeba vyplnit kartičku s informací jaký 

soubor fotografií objednáváme 

 Mikuláš 5. 12. – balíčky zajistí jedna z maminek. 

 Vánoční besídka 21. 12. – bez dárků mezi dětmi, jen cukroví 

Výdaj na balíčky na Mikuláše a drobnost na Vánoční besídku byl 

odsouhlasen v celkové výši 100,- Kč pro každé dítě 

 Návštěva kina 22. 12. v ceně 104,- Kč byla odhlasována 

Adventní zpívání – děti si budou zpívat koledy k navození vánoční 

atmosféry 

 

 

 

Zápis vyhotovila dne 9. 11. 2016   K.Bláhová 

 


