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Zápis z třídní schůzky 4. B ze dne 11. 9. 2018 

Program: 

1) Zahájení TS a seznámení s programem 

2) Zvolení zástupců třídy – důvěrníka, zapisovatele, pokladníka 

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

4) Školní řád 

5) GDPR 

6) Karty do automatu na mléko 

7) Informace k učivu, vyučující 

8) Plánované akce 

9) Různé –  a)     třídní fond 

b) ostatní 

c) individuální pohovory 

 

Ad2)  -       proběhla volba zástupců třídy s následujícím výsledkem: 
         Třídní důvěrník: p. Hlaváč 
         Zapisovatel: pí Bláhová 
         Pokladník: pí Hříbalová 
 
Ad3) -       je možné stále požádat o kartu ISIC. Žádost se podává  

         e-mailem, kam je třeba napsat jméno dítěte a jeho třídu. 

         ISIC karta bude sloužit, mimo jiné, jako čip na oběd a ke 

         vstupu do školy 

- stávající čipy, které děti používají na obědy, budou sloužit i ke 

sledování docházky. Každý si při vstupu do školy „pípne“ u 

čtečky – do 20 minut po začátku vyučování bude zaznamenán 

pozdní příchod, nad 20 minut bude zaznamenána 

nepřítomnost vyžadující řádnou omluvenku. Do budoucna se 

počítá s přístupem rodičů do systému. 

- na webu školy bude v nejbližší době zveřejněn Strategický 

plán školy 

- škola plánuje vznik školního poradenského centra – 

v současné době se hledá školní psycholog 

- školní tělocvičny by měly být zkolaudované do 1.10.2018 
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- pan Hlaváč požádal o podporu Spolku rodičů, ať již zapojením 

rodičů do jeho činnosti, nebo finančním příspěvkem (100,- Kč) 

Ad4) -      Omluvenky dětí musí být v žákovské knížce 

- Třídy s počtem žáků nad 25 mají půlené některé vyučovací 

hodíny (Aj, Čj, M) 

- Pokud děti jezdí do školy na koloběžce, je třeba ji složit do 

skříňky. Nelze ji nechávat volně v prostorách školy 

- Cenné předměty je třeba zamykat do šatních skříněk 

(např.MT) 

Ad5) -       Paní učitelka rodičům sdělila, že s důvodu nařízení GDPR již 

          nebude pořizovat fotodokumentaci z výletů a jiných školních 

          akcí 

Ad6) -       Rodiče obdrželi nové karty do svačinového automatu. Původní  

         karty budou platné do 30. 11..2018 

Ad7) -       Děti se budou učit z učebnic a pracovních sešitů. Z obojího je 
          třeba čerpat i při domácí přípravě 

- Na Vlastivědu jsou objednané také pracovní sešity (30,- Kč) 
- Paní učitelka pochválila děti za Aj 
- Tv bude zatím probíhat na venkovním hřišti, po kolaudaci se 

děti přesunou do tělocvičny 
- Vyučující: Čj,ČS,TV,Aj – pí uč. Malíková (tel.226 803 820,    

         e-mail malikovah@zsmilicov.cz) 
  Ma – pí zástupkyně Kučerková 
  Aj – pí uč. Černá (6.C, 3.p.akademie) 
  Vv – pí uč. Charvátová (2.D) 
  Čsp – pí uč. Kočová (2.A) 
  Hv – pí uč. Jana Svobodová (5.D) 

 
Ad8) -       čt 27. 9. Toulcův dvůr – Tajemství stromů 90,- Kč. Akce je od 
          8h do 13h, probíhat bude uvnitř i venku. Přestože polovina 
          dětí ve čtvrtek začíná až druhou vyučovací hodinou, v tento
          den přijdou všichni na 8h.! 

- Návštěva Pražského hradu s průvodcem (120,- Kč) – všichni 
rodiče souhlasili 

mailto:malikovah@zsmilicov.cz
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- Stavovské divadlo – nikoliv představení, ale prohlídka divadla, 
zákulisí, vč. dílny a ukázky, jak to v divadle funguje (100,- Kč) – 
všichni rodiče souhlasili 

-  Výstava v Národním muzeu ke 100. výročí republiky – všichni 
rodiče souhlasili 

- Náhradní termín hudebního pořadu, který se nekonal 
v loňském školním roce bude pravděpodobně v květnu 2019 

 
Ad 9) -       v třídním fondu je zůstatek 2.008,- Kč 
  
 
 
 

 

Zápis vyhotovila dne 11. 9. 2018   K. Bláhová 


