
Zápis rodičů z třídních schůzek 
(Průběh schůzky, připomínky rodičů k učitelům, vedení školy, jídelně, podněty k projednání 

Školské radě) 

 

termín konání: 19. 4. 2017                      třídní učitel/ka:                                            třída: 

 
1) Informace o výsledcích vzdělávání za 3. čtvrtletí 

Akce školy a třídy: 

2) Projektový a oborový den – 10. 5., oborová práce do 23. 5., oborový půlden 1. 6., obhajoby 

deváťáckých oborových prací: 6. 6. 

3) 5., 6., 7., 8. ročník – výjezd  do Wittenbergu: 25. – 29.9. 2017 

4) Realizace prevence rizikového chování: v průběhu podzimu a jara ve všech  

2. – 7. třídách (realizace organizace Život bez závislostí) a 8. a 9. třídách (realizace organizace 

Společně k bezpečí, Imperativ a Státní zdravotní ústav). Hradí škola z grantů, které získala od 

MŠMT, MHMP, Městská část Praha 4 každoročně granty dofinancuje. 

V poslední době byla medializovaná „hra Modrá velryba“. V ČR zatím není znám žádný 

případ ohroženého dítěte. Přesto je rodičům odborníky doporučováno (dle www.e-bezpeci.cz): 
• Mluvte se svými dětmi o nebezpečí na sociálních sítích. 

• Zjistěte si co nejvíce o bezpečnějším používání internetu 

• Při stanovování hranic používání internetu nevyhrožujte tresty, spíše se zaměřte na budování důvěry.  

• Pokud se vám dítě svěří, že se do hry zapojilo, oceňte jeho důvěru a začněte situaci řešit za pomoci 

odborníků, případně PČR. 

5) Testování žáků 9.tříd (Český jazyk, Anglický jazyk, Výchova k občanství) – Česká školní 

inspekce 

6) Testování žáků 3., 5. (Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Člověk a jeho svět) a 7. 

(Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Člověk a příroda) tříd – Společnost pro kvalitu 

školy 

7) V 9. ročníku probíhá poslední dotazníkové šetření v rámci projektu Unplugged (18.5. žáci ve 

škole, rodiče na třídních schůzkách obdrží dotazník a prosíme vrátit v zalepené nenadepsané 

obálce). 

8) Jarní slavnosti – 31. 5. – od 14 hodin 

9) Focení tříd – 26. 5.– 35 Kč – fotka, 25 Kč – skupinová fotka, začátek vyučování v 8:30, 

příchod v 8:15, fotky budou uhrazeny předem 

10) Absolventský ples – 29. 6. v 19:00 hodin, 8. ročník organizuje, žáci nižších ročníků na ples 

z kapacitních důvodů mohou pouze, jsou-li sourozencem žáka 9. třídy a v doprovodu rodičů. 

Pozvánka – 21:50 slavnostní ohňostroj 

11) Akce třídy – výjezdy tříd, školy v přírodě, Týden turistiky a sportu na 2. stupni (19. – 23. 6.) 
Žáci, kteří nejedou, chodí do školy a účastní se výuky, třídy 2. stupně, které nejedou na ŠVP, 

mají výuku. 

12) Letní družina: červenec – ZŠ Školní, 31.7. – 1.9. – ZŠ Táborská (informace na webu školy 
v rychlých odkazech). 

Organizační záležitosti: 

13) Od 18. 4. upravený rozvrh hodin 

14) Příští třídní schůzky – středa 7. 6. 

15) poslední kolo 13. – 16. 6., sběr papíru, elektrozařízení a PET lahví 

16) Cizí jazyky: 

2. ročník – od 3. ročníku anglický jazyk (v červnu rozřazovací testy) 

5. ročník – volba dalšího cizího jazyka – Nj, Fj (přihlašování do konce dubna, otevřena bude  

jedna skupina Nj a jedna skupina Fj nebo po dvou skupinách Nj nebo Fj), žáci s IVP a 

tolerancí  volí  mezi Dalším cizím jazykem a Cvičením z anglického jazyka 

17) 1. 6. od 17 hodin - Třídní schůzky budoucích prvňáčků – program pro děti připravují žáci 8.A 

18) Otevření školního hřiště – duben až červen 

19) Kroužky probíhají do konce května, v červnu pak náhrady za odvolané hodiny. 

20) Oblečení – nevyzvednuté oblečení, obuv v šatně 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podněty k projednání ve Školské radě: 

 

 

 

 

 

 

 

……………………..        ……………………      ……………………       ……………….…. 

     zapisovatel/ka                  třídní učitel/ka                vedení školy                   Školská rada 


