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Zápis z třídní schůzky 3. B ze dne 12. 9. 2017 

 

Program: 

1) Zahájení TS a seznámení s programem 

2) Volba třídního důvěrníka, pokladníka, zapisovatele 

3) Seznámení se Školním řádem 

4) Ovoce do škol, program MŠMT, dotované obědy 

5) Souhlas s fotografováním 

6) Informace k výuce 

7) Plánované akce 

8) Různé –  a)     DÚ, ŽK 

b) Vši 

c) Třídní fond 

d) Spolek rodičů Milíčov 

e) individuální pohovory 

 

 

Ad2) Zvoleni byli: třídní důvěrník: p. Hlaváč 

   zapisovatel: pí Bláhová 

   pokladník: pí Hříbalová 

 

Ad3) Ve Školním řádu nebyly, proti loňskému roku, provedeny žádné 

změny. Paní učitelka připomněla důležité body: 

- při návštěvě školy je nutné zapsat na vrátnici příchod i odchod 

- při úmyslném nebo zaviněném poškození školního majetku rodiče 

škodu uhradí nebo majetek uvedou v původní stav 

- nepřítomnost dětí na vyučování musí být zapsána v omluvném 

listu v žákovské knížce, jiná omluvenka není přípustná (e-mail….). 

Omluvný list se předkládá po návratu do školy.  
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- pojistné školy se nevztahuje na mobilní telefony, šperky, 

koloběžky….  

- je možné dítě uvolnit z vyučování i mimo prázdniny, 

resp.ředitelské volno. V tomto případě je nutné předem požádat o 

uvolnění dítěte, k tomu slouží formulář, který je ke stažení na 

webu školy. 

 

Ad4) I v letošním školním roce bude na škole probíhat akce „Ovoce do 

škol“ – děti budou bezplatně jednou v týdnu dostávat čerstvé ovoce. 

 Dotované obědy – pro sociálně potřebné. V případě potřeby je 

třeba kontaktovat paní zástupkyni Mgr. Kučerkovou nebo Mgr. Štrossovou. 

 

Ad5) Rodiče podepisovali souhlas s fotografováním dětí na školních 

akcích. Fotografie budou event. vystaveny na školním webu. Paní učitelka, 

pokud bude děti fotografovat, nabídla zasílání fotografií na e-mailové adresy 

rodičů. Rodiče tuto eventualitu uvítali. 

 

Ad6) Děti budou vyučovat tyto paní učitelky: 

 Třídní učitelka Mgr. H. Malíková 

 Zástupkyně ŘŠ Mgr. Ch. Kučerková – M 

 Paní učitelka Mgr. Š. Černá – Aj (část) 

 Paní učitelka Mgr. L. Pourová – HV, ČSP 

 

 Vzhledem k rekonstrukci tělocvičen, bude TV probíhat venku. 

V případě příznivého počasí bude záměna jedné hodiny TV ze čtvrtka za 

hodinu VV ve středu (tak, aby děti neměly dvě hodiny TV najednou) Později 

bude oznámeno náhradní řešení při nepřízni počasí. Od 2/18 budou děti 

absolvovat plavecký kurz 

 

 Paní učitelka požádala, aby děti donesly ještě dva sešity č. 523 pro 

hodiny Aj. 
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Ad7) Plánované akce třídy: 

- út. 19/9 Lesní čarování – 50,- Kč (1.-5.hod.; oblečení do lesa) 

- TV soutěže (20/9 a 5/10 – nominované děti) 

- pá 13/10 Toulcův dvůr – Včela v síti života – 80,- Kč 

- 8/12 beseda Krkavcovití 

- 12/12 divadlo V. Marčíka v KCMT Háje – vánoční biblický příběh – 

80,- Kč 

- Paní učitelka se pokusí zajistit výtvarné dílničky a představení 

v Divadle v Dlouhé 

 

Ad8) a) je třeba podepisovat DÚ a jednou v týdnu známky v ŽK 

 b) minimálně jednou v týdnu je třeba kontrolovat dětem hlavy jako 

prevenci výskytu vší 

 c) rodiče se dohodli na příspěvku do třídního fondu ve výši 150,- 

Kč. Částku již na TS začala vybírat paní pokladní. 

 d) pan Hlaváček nabídl rodičům možnost přihlásit se za členy 

Spolku rodičů Milíčov – ať již aktivními, nebo pouze přispěvateli. 

Řada rodičů se do spolku přihlásila a na konci TS předala panu 

Hlaváčkovi příspěvek ve výši 100,- Kč. 

 

 

 

 

Zápis vyhotovila dne 14. 9. 2017   K.Bláhová 

 


