Zápis rodičů z třídních schůzek
(Průběh schůzky, připomínky rodičů k učitelům, vedení školy, jídelně, …. podněty
k projednání Školské radě)
termín konání: 7. 9. 2016
třídní učitel/ka:
třída:
1) Přivítání rodičů, představení tř. učitelů nebo nových učitelů (v 6. třídách)
2) Informace o akcích třídy, školy
1. Taneční – 9. ročník
2. 30. 9. – Branný den
3. Oborové dny – byly představeny v pondělí, přihlašování v 1. kole do 13. 9. do
18:00 hodin (termíny 18.10., 2.12., 7.2., 21.3., 10.5.)
4. Plavání – 3. ročník – leden – červen, 1 hodina týdně, čtvrtek
– 5. ročník – ve 2. pololetí (duben– červen), 2 hodiny týdně, úterý
– hradí škola
5. Bruslení – 4., 8. ročník – je zájem? – v rámci veřejného bruslení cca 500 Kč,
pronajmutá hala – cca 800 Kč za žáka (v závislosti na počtu žáků)
6. Komplexní program prevence ve 2. – 9. třídách, organizace Život bez
závislostí (4 - 6 hodin na třídu); Imperativ – 8. ročník – přednáška o
extremismu a diváckém násilí (2 hodiny); Společně k bezpečí – 8. ročník –
blok Styly mladých (3 hodiny).
7. Nabídka programu selektivní prevence - skupina osobnostního rozvoje –
Kamarádov, v úterý 14:00 – 15:30.
8. 24 – 25. 10., 18. 11. – Ředitelské volno
9. Nabídka Klubu volného času při FZŠ Táborská – nabídka kroužků je k dispozici,
přihlášky do 23. 9., kroužky běží od 3. 10. V nabídce jsou i nepovinné předměty –
Zdravotní tělesná výchova a Sportovní příprava (nutno se přihlásit).
Platba za kroužky do 21. 10. 2016 prostřednictvím účtu 47936041/0100 (variabilní
symbol 2016174, uveďte jméno a příjmení dítěte)

10. Volitelné předměty v 7. – 9. r.
11. Školní hřiště je k dispozici je pro veřejnost uzavřeno.
12. 22.9. - Ornita – Šplhavci, 1. - 7. ročník, 50 Kč
13. Na www.logickaolympiada.cz možnost přihlásit děti do soutěže (nutná
registrace zákonným zástupcem) – přihlášky do 30. 9.
14. Sběrový týden – 20. – 23. 9.
15. Seminář pro rodiče – vyučování matematice Hejného metodou
6. 10. - 1.ročník, 12.10. - 2. ročník, 2.11. - 3. ročník, 23.11. - 4. a 5. ročník;
4. 10. - 6. ročník
16. Den školy – 6. 12.
17. Akce třídy
3) Prosba o spolupráci v oblasti údržby učebnic, které škola žákům bezplatně poskytuje.
Prosíme o kontrolu, zda žáci mají učebnice obalené obalem odpovídající velikosti
(nepřilepovat obal k učebnici) a nepíší do nich. Učebnici, která bude politá, bude mít
počmárané nebo potrhané listy, chybějící listy nebo rozpadlou vazbu, bude škola
považovat za nepoužitelnou a bude požadována náhrada (viz Školní řád, článek IX.,
bod 7: Také se dobře chovej k učebnicím a školním pomůckám! V případě poškození
nebo ztráty je musíš nahradit novými, a to na vlastní náklady, nebo finanční
kompenzací.)

4) Výběr příspěvku na kopírování ve výši 300 Kč za školní rok (30 Kč na měsíc) nebo
200 Kč + 1 balík, vybírají třídní učitelé – do 30. 9. Při platbě na účet 47936041/0100
(variabilní symbol 2016173, uveďte jméno a příjmení dítěte a třídu).
5) Platba za pracovní sešity:
- v hotovosti třídnímu učiteli/třídní učitelce
- prostřednictvím účtu 47936041/0100 (variabilní symbol 2016172, uveďte jméno a
příjmení dítěte a třídu).
- platby do 30. 9.
6) Výběr zdravotních karet a osobních listů – do 30. 9.
7) Informovaný souhlas rodičů + pověření – noví žáci
8) Zásady uvolňování – formuláře školy, uvolňování, Odhláška ze školy
9) Pravidla školy – Nevyzvednutí potvrzení o omluvě na 1. vyučovací hodině za
zapomen

Podněty k projednání ve Školské radě:

……………………..
zapisovatel/ka

……………………
třídní učitel/ka

……………………
vedení školy

……………….….
Školská rada

