Zápis rodičů z třídních schůzek
(Průběh schůzky, připomínky rodičů k učitelům, vedení školy, jídelně, ….podněty
k projednání Školské radě)
termín konání: 11. 1. 2017
třídní učitel/ka:
třída:
1) Informace o výsledcích vzdělávání za 1. pololetí
2) 1. ročník – od 2. pololetí pracují s týdenními plány
3) Rozdávání vysvědčení: 31. 1. 2017 (ve třídách 1.A a 3.A ve čtvrtek 2.2.), vysvědčení
prosíme vrátit do 6.2.
Konec vyučování: 1. stupeň a 9. ročník – 11:55, 8. ročník – 12:15,
7. ročník – 12:35, 6. ročník – 12:50
Prázdniny: 3. 2. pololetní, 13. – 19. 3. jarní
Velikonoční: 13. – 14. 4.
4) Informace o akcích třídy
5) Ve škole se vyskytly příušnice.
6) Zápis do 1. tříd – 4. a 5. 4., třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků –čtvrtek 1.6.
7) 5. ročník – na příštích schůzkách (v dubnu) výběr druhého cizího jazyka pro příští
školní rok
8) 7. 2. projektový a oborový den, 8. 2. Recitační soutěž, 22. 2. vyhlášení Literární
soutěže
9) MČ Praha 4 pořádá šachový turnaj o pohár starosty – 26. ledna, přihlásit se je možné
na tel. čísle 800 100 128 nebo e-mailem: eva.schneiderova@praha4.cz od 9. až do 20.
ledna 2017
10) Informace – 5., 7., 9. ročník – přihlášky na SŠ prosíme odevzdat ve škole do 15. 2.
výchovné poradkyni, potvrzené přihlášky doručují do SŠ zákonní zástupci
 zápisové lístky: žáci 9. ročníku – obdrží 31. 1. s vysvědčením
 zápisové lístky – žáci 5. + 7. tříd s potvrzenou přihláškou
Formuláře přihlášky s předtištěnými předměty k nalezení na webu školy
(Rodiče/Žádosti, formuláře)
Schůzka s výchovnou poradkyní ve středu 25.1. v 17 hodin v učebně českého jazyka.
11) Sběrová soutěž – 14. až 17. 2.
12) Od letošního školního roku jsou na webových stránkách zveřejňovány Zápisy
z třídních schůzek
13) Bruslení – 4. ročník – ještě 4 termíny (12.1., 2.2., 23.2., 2.3.)
14) Plavání – 3. ročník –ve čtvrtek, v rámci vyučování (3.A, 3.B od 19. 1.; 3.C od 2.2.),
žáci se vrací do školy, vyučování končí ve 12:50 hodin, od 30. 1. dojde ke změně
rozvrhu hodin – nebude tělesná výchova
15) Plavání – 5. ročník – od dubna v úterý, následuje návrat do školy, vyučování končí ve
12:50 hodin, dojde ke změně rozvrhu hodin
16) Platby za PS, školní fond apod. prosíme uhradit do konce týdne
17) Kontrola zapomenutých věcí – šatna

________________________________________________________________________
Podněty k projednání ve Školské radě na druhé straně.

……………………..
zapisovatel/ka

……………………
třídní učitel/ka

……………………
vedení školy

……………….….
Školská rada

