Zápis rodičů z třídních schůzek
(Průběh schůzky, připomínky rodičů k učitelům, vedení školy, jídelně, ….podněty
k projednání Školské radě)
termín konání: 11. 4. 2018
třídní učitel/ka:
třída:
1) Volby do školské rady – žáci 9. tř. přijdou s hlasovací urnou, do které bude možné
vhodit hlasovací lístek
2) Informace o výsledcích vzdělávání za 3. čtvrtletí
Akce školy a třídy:
3) Projektový a oborový den – 18. 4., 9. 5., oborová práce do 22. 5., oborový půlden 7.
6., obhajoby deváťáckých oborových prací: 12. 6.
4) Jarní slavnosti – 30. 5. – od 14 hodin
5) Sběr probíhá do pátku 13.4.
6) Focení tříd – 4. 5.– 35 Kč – fotka, 25 Kč – skupinová fotka, začátek vyučování v 8:30,
příchod v 8:15, fotky budou uhrazeny předem
7) Absolventský ples – 28. 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
8) Akce třídy – výjezdy tříd, školy v přírodě, Týden turistiky a sportu na 2. stupni (18. –
22. 6.) Žáci, kteří nejedou, chodí do školy a účastní se výuky, třídy 2. stupně, které
nejedou na ŠVP, mají výuku.
9) Letní družina: červenec – ZŠ Jílovská - červenec, ZŠ Mendíků - srpen (informace
bude na webu školy v rychlých odkazech).
Organizační záležitosti:
10) Od 9. 4. upravený rozvrh hodin – na webových stránkách a ve webové aplikaci
11) Příští třídní schůzky – středa 6. 6. (na 1. st. v jiném termínu, pokud jsou 6.6.
na škole v přírodě)
12) Školní projekt LEPŠÍ MÍSTO – škola má možnost získat finanční podporu pro
žákovský nápad pro vylepšení života ve škole (ve výši 50 000 Kč), nápady směrovat
třídám 7.B, 8.A a 8.B
13) Volno ředitele školy – 30.4., 7.5.; školní jídelna a školní družina nejsou v provozu
14) Táborský triangl – zítra, 12.4. od 14:30
15) Nabídka kroužku Legorobotika – každé úterý 16:00 – 18:15
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 jazyka
17) 7. 6. od 17 hodin - Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků – program pro děti
připravují žáci 8.A a 8.B
18) Otevření školního hřiště – duben až červen, výuka a družina 19) Kroužky probíhají do konce května, v červnu pak náhrady za odvolané hodiny.
20) Oblečení – nevyzvednuté oblečení, obuv v šatně
21) Vstup rodičům do šaten není dovolen – bezpečnostní a hygienické důvody

_____________________________________________________________________
Podněty k projednání ve Školské radě na druhé straně.

……………………..
zapisovatel/ka

……………………
třídní učitel/ka

……………………
vedení školy

……………….….
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