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Zápis z třídní schůzky 3. B ze dne 27. 3. 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) Plavání 

5) Plánované akce 

6) Různé –  a)     třídní fond 

b) ostatní 

c) individuální pohovory 

 

Ad2)  -       do psychologické poradny se nelze objednat přímo, je třeba 
         kontaktovat třídní učitelku nebo výchovnou poradkyni školy 

- škola podala dvě žádosti o grant – jeden na vybavení fyzikální 
učebny, druhý na projekt zaměřený na klima a vztahy ve 
třídách (psycholog navštíví třídu a bude dětem vysvětlovat 
význam přátelství a dobrých mezilidských vztahů. Naše třída 
se do projektu zapojí – cca 3 dopoledne/pololetí) 

- 5. 6. od 16:30 se bude konat zahradní slavnost – spolek rodičů 
přivítá jakoukoliv pomoc s organizací 

- Sběr starého papíru bude probíhat 19-20/4 v době 7:00 – 
8:30 hod. 

- Plánuje se vyhlášení ankety „Hrdinové Milíčova“ – info na 
webu. 

Ad3) -       paní učitelka děti pochválila, celkově je třída v pořádku 

- ČJ  – v dubnu čtvrtletní práce (vyjm.slova, pravopis, slovesa..) 

- Čteme s porozuměním – čítanka, kterou paní učitelka pořídila 

na školení obsahuje umělé texty (tedy ne úryvky z literatury), 

které jsou tvořené se záměrem naučit nějakou dovednost 

(např. porovnání zajíc x králík), naučit zpracovat text, tvořit 

výpisky…. 

- Děti ses zúčastnily matematické soutěže Klokánek, 

vyhodnocení bude v ŽK 

- Prvouka – děti se učily pracovat s encyklopedií, dokončily 

téma člověk, následující téma jsou živočichové 
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- AJ – sloveso mít (mám, nemám…) 

Ad4) Paní učitelka kladně zhodnotila probíhající plavecký kurz 

- Děti jsou podle dovednosti rozdělené do 6ti skupin 

- Doprava na plavání je nakonec levnější. Rodiče souhlasili, aby 

byl přeplatek ve výši 146,- na žáka vložen do třídního fondu 

- 24. 5. budou mít děti dvě lekce plavání  

Ad6) - 25. 4. focení třídy. Možné jsou jen skupinové fotografie 

 -  30. 4. a 7. 5. ředitelské volno 

 - 2. 5. dílna VV (40,- Kč) 

 - 16. 5. dřevíčková dílna (100,- Kč) 

 - 5. 6. beseda s Policií ČR 

 - 8. 6. hudební pořad 

Ad6) Různé: 
- Z třídního fondu byly nakoupeny nanuky pro děti za pololetní 

vysvědčení a do fondu byly vloženy přeplatky z dopravy na plavání 

- Paní učitelka navrhla následující akce pro děti, které rodiče 

odsouhlasili:  

- návštěvu ZOO (tématicky k živočichům v Prvouce) – cca 180,- Kč 

- výlet do Koněpruských jeskyní vč. projížďky na loďce – cca 200,- Kč 

- Muzeum Karlova mostu vč. projížďky na lodi – cca 130,- Kč 

- Divadlo Minor (Záhada hlavolamu) – až ve 4. třídě 

- Pro příští rok kniha na čtení pro děti – Stinadla, Záhada hlavolamu, 

Harry Potter – ještě se rozhodne, která kniha bude pro všechny 

dostupná 

- Na příštích třídních schůzkách se budou vybírat peníze na pracovní 

sešity pro 4. třídu 

- Rodiče vyjádřili spokojenost s výukou Aj a přáli by si, aby i v dalším 

ročníku měly děti stejné paní učitelky – Černou a Malíkovou. 

Zároveň doufáme, že paní učitelka Malíková naši třídu provede i 

čtvrtým ročníkem. 

 

 

Zápis vyhotovila dne 27. 3. 2018   K. Bláhová 


