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Zápis z třídní schůzky 3. B ze dne 7. 11. 2017 

 

Program: 

1) Zahájení TS a seznámení s programem 

2) Informace ze Spolku rodičů 

3) Informace k učivu, prospěch žáků 

4) TV od listopadu 

5) Plavání 

6) Plánované akce 

7) Různé –  a)     třídní fond 

b) výchovná opatření 

c) ostatní 

d) individuální pohovory 

 

Ad2) Na schůzce důvěrníků paní ředitelka upozornila na nedostatek 

pedagogů a požádala rodiče o spolupráci  

- volby do Školní rady – konání na začátku roku 2018 

- akce Rozsvěcení Vánočního stromu vč. výstavy betlémů, které 

děti vyrobí – termín bude oznámen 

- Sběr – vybralo se za cca 15 tis. Kč, polovinu dostaly nejlepší 

děti jako odměnu, polovina byla použita na oslavu Heloween 

a vánoční výzdobu 

 

Ad3) - informace o prospěchu budou nově v ŽK, str. 30 

- ČJ – trvat na vázaném (psacím) písmu tak, jak se ho děti od 

první třídy učí 

- Naučit děti kontrolovat po sobě domácí úkoly i písemky ve 

škole 

- Domácí čtení – děti budou nosit knihu, kterou doma čtou. Od 

druhého pololetí budou psát čtenářský deník 

- DÚ z ČJ budou každý den – rodiče souhlasili 
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- Každou středu budou děti psát diktát – upozornění dostanou 

vždy v pondělí 

- Doporučené weby:  http://prirucka.ujc.cas.cz/ 

   http://www.mojecestina.cz/ 

   http://skolakov.eu/ 

 

Ad4) Hodiny TV budou od listopadu probíhat v tělocvičně Hala 11 

 Poprvé 23. 11. – s sebou batůžky na věci na převlečení včetně 

 obuvi do tělocvičny a průkazky (lístky) na MHD 

 

Ad5) Kurz plavání bude probíhat od února 2018 

- Výuku platí zřizovatel – 20 lekcí ve šk.r.2017/2018 + 20 lekcí 

ve šk.r.2018/2019 

- Je nutné donést Posudek o zdravotní způsobilosti – ke stažení 

na webu školy 

- Doprava do bazénu bude stát 410,- Kč – děti bude vozit 

speciální autobus 

 

Ad6) Listopad: 

 - Tonda obal – 0,- Kč – beseda o třídění odpadu 

 - dílna – lidská obydlí – 0,- Kč – beseda o druzích obydlí  

    (iglú, týpí….)  

 Prosinec: 
- Krkavcovití 80,- Kč 

- Výtvarná dílna 40,- Kč 

- 12. 12. Divadlo V. Marčíka ml. Cesta do Betléma – 80,- Kč 

- Mikuláš – chodit budou děti z vyšších tříd – balíčky cca 50,- Kč 

z tř. fondu 

- Kino před vánočními prázdninami – rodiče souhlasili 

- Vánoční besídka – děti si vylosují komu dají dáreček 

- Paní učitelka požádala rodiče o spolupráci při výrobě 

adventního věnce. 

http://prirucka.ujc.cas.cz/
http://www.mojecestina.cz/
http://skolakov.eu/


3 
 

Ad7) Různé: 
- Zůstatek TF je 3.430,- Kč 

- Výchovná opatření: 

- napomenutí třídního učitele – nejnižší stupeň; např. za 

opakované menší prohřešky; v případě neúmyslně způsobeného 

úrazu se závažnost posuzuje podle nutnosti lékařského ošetření, 

resp. následné absence zraněného žáka 

- důtka třídního učitele 

- ředitelská důtka – projednání v učitelském sboru 

- rodičům byl přečten bod 15) Školního řádu 

        - na základě stížnosti na minulých třídních schůzkách paní učitelka 

 zkontrolovala čistotu na WC. Zjistila, že děti nesplachují – je třeba 

 poučit děti o hygieně na WC! 

        - paní učitelka požádala o papíry na kreslení (z jedné strany 

 potištěné, čisté jsou zbytečné), reklamní předměty (dárky/odměny 

 pro děti) 

        - paní učitelka upozornila rodiče na problém na hřišti Ocelíkova – 

 děti by tam neměly chodit samy – konfliktní, nebezpečný chlapec 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotovila dne 18. 11. 2017   K. Bláhová 

 


