 Zápis rodičů z třídních schůzek
(Průběh schůzky, připomínky rodičů k učitelům, vedení školy, jídelně, …. podněty
k projednání Školské radě).
termín konání: 16. 3. 2022
třídní učitel/ka:
třída:
1) Přivítání rodičů, tento zápis bude zveřejněn na webu školy Rodiče - Zápisy z třídních
schůzek)
2) Hygienická opatření
- od pondělí 14. 3. byla zrušena povinnost nosit respirátory a roušky
- nadále třídy zůstávají především v kmenových učebnách
- nadále apelujeme na mytí rukou jako součást běžné hygieny
3) Informace k válce na Ukrajině
- ve všech třídách s dětmi v tomto ohledu pracují třídní nebo oboroví učitelé,
informujeme věcně, přistupujeme citlivě k situaci cizinců
- ve škole je “záchranná síť” pro Ukrajinu - možnost napsat vzkaz, názor
- byla uspořádána materiální a finanční sbírka potřeb pro kojence a maminky a
také prodej školních svačin (penězi podpoříme ukrajinské děti)
4) Informace školy
1. Režim třídních schůzek - září, únor; individuální konzultace – listopad, duben
2. Letní družina: červenec ZŠ Na Planině, srpen ZŠ Bítovská, přihlášky začátkem
dubna
3. možnosti doučování žáků
6. ročník a 8.A - matematika - Út a St 7:45
7. ročník a 8.A - český jazyk - Út 14:00, (7.B po domluvě)
9. ročník - český jazyk - Út 7:20
9. ročník - matematika - St 7:20
5) O akcích třídy, školy
1. Projektové dny – 27. 4., 30. 5.
Žáci 2. stupně již mají vybraná témata a pracují na oborových pracích
(prezentacích). Pravidla a šablony prací - na školním webu. Termín odevzdání
- do 31. 5.
2. sběrová soutěž: 22. - 25. 3.
3. knihobudky (žákovský parlament) - nechcete věnovat knihu?
4. plavání - aktuálně 2. - 5. ročník
5. Jarní slavnosti - 1. 6.
6. OVOV - 27. 6.
7. Akce třídy - školy v přírodě na 2. stupni od 20. do 24. 6., na 1. stupni různé
termíny.
6) Individuální vzdělávací plány - na konzultacích během dubna proběhne vyhodnocení
dosavadního IVP.
7) Aktuální informace o třídě

Dále projednáváno na třídních schůzkách:

Podněty k projednání ve Školské radě:

……………………..
zapisovatel/ka

……………………
třídní učitel/ka

……………………
vedení školy

……………….….
Školská rada

