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Zápis z třídní schůzky 2. A ze dne 13. 6. 2017 

 

Program: 

1) Zahájení TS a seznámení s programem 

2) Informace ze schůzky třídních důvěrníků s vedením školy 

3) Plnění výchovného plánu 

4) Závěrečné hodnocení a testy 

5) Budoucí 3. třídy a) RvJ; b) klasické 

6) Info od učitelů Aj 

7) ŠJ v závěru školního roku 

8) Různé –  a)     Třídní fond 

b) Akce třídy - zhodnocení 

c) Závěrečná besídka pro rodiče 

d) PLPP – informace 

e) Pomůcky 3. třída 

f) Projekt ELF – informace 

 

 

 

Ad2) Vřazovací řízení velmi úspěšné – celkově i v naší třídě, kde se z 16 

zúčastněných žáků do jazykové třídy dostalo 15 

 Od nového školního roku bude ve škole působit nová paní ředitelka 

Mgr. Červená 

 Pravděpodobně od září bude probíhat rekonstrukce školních 

tělocvičen. Náhradní řešení pro hodiny tělocviku bude upřesněno později 

 Spolkem organizovaná akce sběru starého papíru byla úspěšná – 

vybralo se papíru za cca 18tis. Kč – peníze putovaly zpět k žákům 

 Spolkem organizovaná akce Ukončení školního roku – Zahradní 

slavnost 6/6 byla velmi zdařilá - účastnilo se 350 dětí 
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Ad3) Výchovný plán je splněn. Paní učitelka děti pochválila za pěkné 

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

k ostatním. Děti se velmi hezky a slušně chovají na kulturních programech, 

mezi sebou navzájem, ve třídě udržují pořádek, dbají o svůj zevnějšek. 

Dodržují školní řád. Na ŠvP byly velmi šikovné, byly schopné se sami 

obsluhovat v jídelně (vzájemné podávání jídel a nápojů, sklízení ze stolu…) 

 

Ad4) Závěrečné testy dopadly dobře, nejlépe z Čj. Psaly se testy také 

z M a Čs. Nejhůře dopadl test z Čs. 

 Výsledné známky na vysvědčení nejsou jen za závěrečných testů, 

ale za práci během celého školního roku. Rodiče budou se 

známkami seznámeni prostřednictvím klasifikačních notýsků. 

Většina dětí má již známky vyplněny. Do konce týdne bude 

klasifikace uzavřena. 

 

Ad5) Na základě vřazovacího řízení bude třída rozdělena – děti, které 

byly přijaty do třídy RvJ budou spojeny s přijatými dětmi z 2. C a budu tvořit 

třídu 3. B. Třídní učitelka bude paní Malíková 

Děti, které budou navštěvovat nejazykovou třídu, budou tvořit třídu 3. D. 

Třídní učitelka zatím není známa, nastoupí teprve od nového školního roku. 

 

Ad6) Info od učitelů Aj – děti mají známky v notýskách 

 

 

Ad7) ŠJ v závěru školního roku – event. odhlášení obědů je třeba udělat 

nejpozději do pondělí 26. 6. 

 Vyúčtování přeplatků – dětem, které již nebudou příští školní rok 

v naší škole, budou vyplaceny bezhotovostně, na účet, ze kterého se stravné 

platí. V případě, že platí obědy hotově, budou i přeplatky vraceny 

v hotovosti. Ostatním dětem bude přeplatek převeden na září a zohledněn 

při vyúčtování měsíce září. 
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Ad8) Třídní fond – zůstatek třídního fondu je 2.309,- Kč – na každé dítě 

vychází 96,- Kč. Na ŠvP bylo z původně plánovaných 100,- Kč jen 

40,- Kč na dítě. Pohár a vstup na rozhlednu Žalý dostaly děti od 

Spolku rodičů. Hlasováním rodičů bylo odsouhlaseno, že zůstatek 

fondu využijí děti na lístek do kina (premiéra „Já padouch“, cena 

lístku 139,- Kč, děti doplatí 43,- Kč)  

Všechny akce třídy byly velmi úspěšné. 

 ŠvP byla velmi úspěšná, děti byly spokojené, ubytování i strava skvělé, 

počasí hezky vyšlo. Děti byly hodné, nebyly žádné úrazy. O děti se 

velmi zodpovědně starala lékařka 

Děti byly na návštěvě HZS, exkurzi zajistila paní Slabihoudková, které paní 

učitelka poděkovala. Program byl skvělý, děti si vše mohly 

prohlédnout a vyzkoušet. Na památku dostaly puzzle a 

omalovánky. 

Projektový den – Léto – děti přinesly fotografie, pohlednice a prospekty o 

svých zážitcích z léta. Vyprávěli si o příhodách z minulých prázdnin 

a zpívaly veselé písničky. Zjistili jsme, že i prázdniny v tuzemsku 

jsou velmi krásné. 

Exkurze Safari Dvůr Králové n.L. – termín přesunutý na pondělí 26. 6. 

z důvodu poruchy autobusu. 

Dne 22. 6. bude od 17h besídka pro rodiče. 

  

Spolupráce s rodiči -  paní učitelka poděkovala rodičům za výbornou 

spolupráci v průběhu celého školního roku. 

 

PLPP – paní učitelka pochválila žáka za velké zlepšení. Závěrečné testy psal již 

celé a s velmi hezkým výsledkem (Čj 2, M 1, Čs 2). Zároveň 

poděkovala rodičům žáka za spolupráci a věnování se dítěti.  

 

Rodičům byl rozdán seznam pomůcek pro 3. třídu. 
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Projekt ELF – tento rok končí. Rodičům byly rozdány hodnotící dotazníky, 

které je třeba co nejdříve vyplnit a předat paní učitelce (rodiče tak 

učinili již v průběhu schůzky). 

V rámci projektu vznikl soubor her v angličtině, dá se využit i doma. Je 

přístupný na českém blogu http://elfmilicovsky.blogspot.cz/. 

Z projektového grantu byla zakoupena videokamera, notebook, mikrofon, 

tablety k půjčení pro žáky do hodin. 

 

 

 

 

Zápis vyhotovila dne 14. 6. 2017   K.Bláhová 

 

http://elfmilicovsky.blogspot.cz/

