
1 
 

Zápis z třídní schůzky 3. B ze dne 9. 1. 2018 

 

Program: 

1) Zahájení TS a seznámení s programem 

2) Informace ze Spolku rodičů (schůzky důvěrníků s vedením školy) 

3) Informace k učivu, prospěch žáků 

4) Kontaktní údaje (Bakaláři) 

5) Plavání 

6) Plánované akce 

7) Různé –  a)     třídní fond 

b) ostatní 

c) individuální pohovory 

 

Ad2) - hygiena na WC – zhoršení hygieny i projevů vandalismu (při 
 vstupu do školy byly vystaveny fotografie pořízené na toaletách) – 
 výsledkem je odebrání toaletního papíru z toalet a jeho přemístění 
 do tříd 

- vřazovací řízení – jsou snahy o jeho zrušení 
- volby do školské rady – paní učitelka rozdala volební lístky, 

volby probíhají ve vestibulu školy po skončení tř. schůzek 
- předběžné informace – bude se konat zahradní slavnost, 

prezentace záchranných složek, ocenění hrdinů z řad učitelů i 
dětí, sběr 

Ad3) - prospěch všech žáků je dobrý 

- paní učitelka požádala rodiče o podpisy u DÚ a alespoň 

jednou týdně v žákovské knížce 

- ČJ  – pády podstatných jmen, vyjmenovaná slova po „m“ 

- Doporučené weby: www.mojecestina.cz; www.skolakov.eu 

- Projekt www.ctenipomaha.cz – paní učitelka požádala rodiče 

o registraci dětí. Jedná se o charitativní projekt. Do úkolníčku 

si děti poznamenají registrační údaje k projektu, aby na něm 

mohly pracovat i v hodinách ČJ. 

- ČS – změna pořadí vyučovaných témat – neživá příroda, lidské 

tělo a člověk, rostliny 

http://www.mojecestina.cz/
http://www.ctenipomaha.cz/
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- AJ – já jsem, ty jsi, on je, zájmena 

 

Ad4) Paní učitelka požádala o vyplnění dotazníků s údaji o dětech. Tyto 

 údaje budou zaneseny do nového registračního systému školy, 

 

Ad5) Kurz plavání bude probíhat od 1. února 2018, každý čtvrtek. 

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

ve šk.r.2018/2019 

- Je nutné donést Posudek o zdravotní způsobilosti 

- Doprava autobusem ze stanice „Milíčov“ přímo k plaveckému 

stadionu 

- Plaveckého výcviku by se najednou měly zúčastnit jen třídy 

3.A a 3.B. Jiná třída ani veřejnost by přítomna být neměla 

- Výuku zajišťuje hlavní plavčík p. Andres a další instruktoři 

plaveckého stadionu. Přítomna bude po celou dobu výcviku i 

paní učitelka 

- Lekce trvá 50 minut, na první lekci budou děti rozděleny do 

družstev podle toho, jak umí nebo neumí plavat 

- Do batůžku – plavky, ručník, mýdlo, hřeben, pantofle, dívky 

povinně koupací čepici, brýle a fén dle možností 

- Do skříňky v šatně školy donést kraťasy a tílko pro případ, kdy 

dítě nebude moci plavat (paní učitelka ho nemůže nechat ve 

škole) 

- V případě, potřeby (nachlazení) je třeba napsat omluvenku do 

ŽK („bez plavání“). Dítě bude moci odejít domů. 

 

Ad6) - 15.1. beseda BESIP – 1 vyučovací hodina 

 - 22.1. Toulcův dvůr – cesta ke chlebu 90,- Kč (alergii na lepek je 

 třeba včas ohlásit paní učitelce) 

 - 28.2.-Toulcův dvůr – Velikonoce na statku – 130,- Kč + 5 

 vyfouknutých vajíček 
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Ad7) Různé: 
- Zůstatek TF je 2.155,- Kč 

- paní učitelka požádala o kuchyňské utěrky, kapesníky (v balíčkách), 

čtvrtky A4 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotovila dne 14. 1. 2018   K. Bláhová 

 


