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Zápis z třídní schůzky 2. A ze dne 10. 1. 2017 

 

Program: 

1) Informace ze schůzky třídních důvěrníků s vedením školy 

2) Plnění výchovného plánu 

3) Chování žáků za 1. pololetí 

4) Prospěch žáků za 1. pololetí 

5) Testy z ČJ, M a Čs 

6) Značka „Rodiče vítáni“ 

7) Spolupráce s rodiči (Spolek rodičů K Milíčovu) 

8) Škola v přírodě 

9) Různé –  a)     akce třídy 

b) třídní fond 

c) PLPP informace 

d) Individuální pohovory 

 

 

Ad1) Spolek rodičů Milíčov – zůstatek původního účtu SRPŠ byl 

převeden na  účet školy a bude využit na dárky pro odcházející žáky 9. tříd, 

besedy, příspěvky na ŠvP…. 

 Spolkem je organizována akce sběru starého papíru – 

pravděpodobně přelom ledna/února 

 Spolkem bude organizována akce Ukončení školního roku, 

rozloučení s 9.třídami 

 Postup inkluze – nejprve konzultace s třídní učitelkou, následně 

pedagogicko-psychologická poradna 

 

Ad2) Výchovný plán je plněn. Nyní se paní učitelka s dětmi zaměřuje na 

pěkné chování na školních akcích i milé a ohleduplné chování mezi dětmi        

i směrem k ostatním.  
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Ad3) Chování dětí při vyučování je dobré – neruší, dávají pozor                        

a většinou dobře spolupracují. Je třeba ještě zlepšit chování o 

přestávkách. Paní učitelka prosila rodiče, aby dětem doma 

domluvili ohledně bezpečného chování (neběhat po třídě). 

V poslední době děti často zapomínají školní potřeby. 

 

Ad4) Celkově je prospěch žáků velmi dobrý, většina dětí má jedničky. 

Informaci o předběžném prospěchu 

 dostali všichni rodiče. Bude ještě záležet na pololetních testech. Pro děti, 

které se chtějí účastnit vyřazovacího řízení do jazykových tříd, paní učitelka 

doporučuje důkladnější domácí přípravu. Budou dostávat domácí i na 

víkendy a měly by více procvičovat čtení. 

 

Ad5) Pololetní testy z Čj, M, Čs 

Zatím děti psaly kontrolní diktát z Čj a test z M. Kontrolní diktát psalo 22 dětí 

a dopadl dobře. Jedničku má 15 dětí, dvojku tři děti, čtyřku čtyři děti.  

Test z matematiky psalo 23 dětí. Jedničku má dvanáct dětí, dvojku pět dětí, 

trojku pět dětí a čtyřku jedno dítě. 

Test z Čs budou děti psát ve středu 11.1., test z Čj budou psát v pátek 13. 1. 

s jinou paní učitelkou. 

 

Ad6) Školní radou a Spolkem rodičů K Milíčovu byla odsouhlasena 

obnova značky „Rodiče vítáni“ 

 

Ad7) Spolupráce s rodiči a Spolkem rodičů K Milíčovu je velmi důležitá. 

Paní učitelka poděkovala za poskytnutí různých pomůcek do školy a požádala 

o dodání papírových kapesníčků a bonbonů na odměny. 
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Ad8) Škola v přírodě – je třeba zaplatit zálohu ve výši 1.580,- Kč 

nejpozději do 16. 1. a dodat do školy potvrzení o zaplacení. Platba 

musí proběhnout včas. 

 

Ad9) Akce třídy – všechny uplynulé akce byly, i přes nepřízeň počasí, 

zdařilé. V nejbližší době děti čekají: 

Šplhavci – přednáškový den 16. 2., cenu 65,- Kč je třeba zaplatit do 30. 1.. 

Alenka v řídi divů – muzikál dne 27. 3., cenu 250,- Kč je třeba zaplatit do 10.3 

Dřevíčková dílna – konání 30.3., cenu 100,- Kč je třeba zaplatit do 10. 3. 

Všechny akce platit až po vyzvání paní učitelky. 

 

 Třídní fond – stav k dnešnímu dni 5.669,- Kč, odsouhlaseno 

pokladníkem, paní Onwualu 

 

 PLPP informace – 1 žák – PLPP vyhovuje, bude do 6. 4. 2017 

 

 Pololetní vysvědčení bude 31. 1. 

 Ředitelské volno 1. a 2. 2. 

 Pololetní prázdniny 3. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotovila dne 11. 1. 2017   K.Bláhová 

 


