Zápis rodičů z třídních schůzek
(Průběh schůzky, připomínky rodičů k učitelům, vedení školy, jídelně, ….podněty
k projednání Školské radě)
termín konání: 7. 6. 2017

třídní učitel/ka:

třída:

1) Informace o výsledcích vzdělávání za 4. čtvrtletí
2) Kroužky KVČ byly ukončeny, v červnu doběhnou již jen náhrady za odpadlé hodiny
3) Informace a o akcích třídy, školy
Absolventský ples s ohňostrojem – 29.6. - ohňostroj ve 21:50
školy v přírodě, výjezdy tříd
prosíme vrácení knížek do školní knihovny
sběr – 13. 6. – 16. 6.
- vybírání učebnic: 26. – 29. 6. (případně placení poničených učebnic) :
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) 19. – 23. 6. Týden turistiky a sportu na 2. stupni. Žáci, kteří nejedou mají výuku v učebně
Dějepisu 1. - 5. vyučovací hodinu.
5) Organizace závěru školního roku
výuka probíhá do 16. 6., ve středu 14. 6. končí vyučování na 1. stupni v 11:55 a na 2. stupni
nejpozději ve 12:50., pouze 7.A a 7.B se vrací z divadla ve 13:30, známky se uzavírají 16. 6.
26. – 29. 6.
1.stupeň konec vyučování v 11:55 hodin
6. ročník – ve 12:50 hodin
7. ročník – ve 12:35 hodin (28.6. ve 12:50)
8. ročník – ve 12:20 hodin (28.6. ve 12:50)
příprava plesu – 29. 6. od 16:00 hodin do 23:45 hodin
9. ročník – v 11:55 hodin (28.6. ve 12:50)
- vyklizení šatních skříněk, tak aby vrátili klíč 29.6.
30.6.
1. – 7. ročník
Rozdání vysvědčení + poslední zvonění 9. tříd 8:15 – 9:55 hodin
8. ročník
Příprava slavnostního oběda žáků 9. tříd, rozdání vysvědčení –
7:15 – 12:45 hodin
9. ročník
Rozdání vysvědčení, poslední zvonění (9:30), slavnostní oběd – 8:15 – 11:55 hodin
6) Začátek školního roku 2017/2018 – pondělí 4. září –7:15 - 9. ročník (současná 8.A);
8:15 2. - 8. ročník (současné 1 . – 7.ročník); 8:30 – budoucí 1.ročník; konec vyučování v 9:55.

7) Kontrola zapomenutých věcí – šatna

Podněty k projednání ve Školské radě:

……………………..
zapisovatel/ka

……………………
třídní učitel/ka

……………………
vedení školy

……………….….
Školská rada

