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Zápis z třídní schůzky 3. B ze dne 12. 6. 2018 

Program: 

1) Zahájení TS a seznámení s programem 

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

3) Zhodnocení pololetí, klasifikace, postupový seznam 

4) „Obědy zdarma“, „Patron dětí“ 

5) ISIC karta 

6) Pomůcky pro 4. ročník 

7) Plánované akce 

8) Různé –  a)     třídní fond 

b) ostatní 

c) individuální pohovory 

 

Ad2)  -       přesun učitelů – naší třídy se netýká 

- zavedeno více individuálních učebních plánů, na škole je více 
asistentů 

- paní ředitelka by ráda na škole zřídila pedagogicko-
psychologickou poradnu 

- termín dokončení rekonstrukce tělocvičen je konec října 2018 
- pravidla nakládání s osobními údaji (GDPR) jsou k nahlédnutí 

na webu školy 

Ad3) -       paní učitelka děti pochválila za hezké a ukázněné chování v 

         hodinách i o přestávkách. 

- Paní Pitauerová (hlavní vychovatelka) pochválila děti za 

chování v období, kdy jejich paní vychovatelka byla v delší 

pracovní neschopnosti a děti se stěhovaly do jiných družin 

- Klasifikace – ČJ – psali srovnávací test – benevolentnější 

hodnocení, stejný test i hodnocení měly všechny 3.třídy 

- AJ – také psali test, stejný pro všechny třídy 

Ad4)  Obědy zdarma – dotační program, s žádostí kontaktovat paní 

                učitelku 

 Patron dětí – dotační program na školní výjezdy 



2 
 

Ad5) ISIC žákovská karta – rodiče dostali informace a přihlášky. Karta    

 zatím není povinná, v budoucnu možná bude. Kromě jiného bude 

 dětem sloužit ke vstupu do školy a místo čipu na oběd. Zatím byla 

 povinnost stanovena jen pro děti nastupující do 1. ročníku. 

Ad6) Do 4. ročníku je třeba pořídit tyto sešity (stále se širšími linkami) 

 10x 513; 5x 523; 1x 520 s podložkou; 1x 440 s podložkou; 1x 5110 

 čtverce 1x1 cm; notový sešit jen v případě, že stávající je popsaný 

 Na VV je třeba pořídit velký igelit na zakrytí lavice (některé děti ho 

 v letošním roce neměly), nové štětce – úzký i široký (stávající jsou 

 roztřepené, dětem se s nimi již špatně maluje), nové lepidlo, 

 doplnit modrou, bílou a žlutou temperu 

 Na ČS je třeba nají (děti letos dostaly) nebo pořídit plastovou 

 mapku ČR. DÚ na prázdniny – sbírat prospekty, mapky atp. z 

 cestování po ČR 

Ad7) Akce třídy: 13.6. Muzeum Karlova mostu 
 22.6. Koněpruské jeskyně spolu s 3.D (220,- Kč). Pozor, v jeskyních 
 je pouze 10°C, je třeba, aby děti měly vhodné oblečení a obuv 
 25.-.28.6. výuka končí v 11:40 
 28.6. kino – Příšerky z vesmíru (109,- Kč) 
 29.6. 1 vyučovací hodina – je třeba včas odhlásit oběd 
 
Ad8) Zůstatek třídního fondu je 2.008,- Kč 
 Plavání končí 21.6., znovu budou děti plavat na jaře 2019 
  
 
 
 

 

Zápis vyhotovila dne 12. 6. 2018   K. Bláhová 


