
Třídní schůzka – 3.9.2019 

- vyúčtování za PS 

 Obecné: 

- představení učitele, asistentek 

- schválení plánu akcí, vysvětlení ISICU  

- klíček od skříňky – ztráta 50,-Kč  

- Nutnost plné moci při sdělování info. o žákovi někomu jinému než zákonnému zástupci 
(formulář na stránkách školy) 
- Vyplňte ŽK (přední stranu) 
- Schránka důvěry (existuje i elektronická) 
- Seznámení se šk.řádem –na webových str.školy (seznámení se stránkami)- možnost vytisknout 
různé dokumenty 
- Sociální příspěvek na vybavení školáčka – možnost zažádat na Úřadu práce 
- Vlastníci datových schránek, nahlašte se 
- Hlasování do školské rady 
- Dotazník k inkluzi 
- hodnocení motivačními razítky (vysvětlivky budou na webu i v ŽK, později známky)  

– sluníčko – vše se podařilo bez chyb, hvězdička – práce s drobnými chybami, zvonek – zvoní na 
poplach (nedaří se) 

-  Elektronická ŽK – od pololetí 

- SDRUŽENÍ RODIČŮ Voluntarius (občanské sdružení, vlastní účet, spolupráce s vedením školy) – 
kdo ještě nezaplatil 100,-Kč, prosím o úhradu co nejrychleji 

- Omlouvání žáků dle školského zákona - do 3 kalendářních dnů, dovolená – oznámení, následné 
doplnění učiva. Vhodné mít ve třídě kamaráda, který donese sešity k doplnění. 

- Seznámení se školním řádem, podpis v ŽK (str.3) 

- Plavecký výcvik – už 15.10. začínáme!!!  Pokud se žák ze zdravotních důvodů nemůže zúčastnit, je 
nutné donést potvrzení od lékaře. 

Po dobu plaveckého výcviku (5 lekcí) bude TV pouze 1X týdně, ve druhé hodině se bude probírat 
učivo, o které děti přijdou v průběhu plavání – budu psát na web třídy. Na plavání budeme potřebovat 
kopii zdravotní způsobilosti, s sebou – 2 ručníky, hřeben, mýdlo, šampon, děvčata gumičku do vlasů, 
plavky – vše v igelitové tašce, kterou dáte do batůžku společně s pitím a svačinou. Budeme jezdit do 
Čelákovic – pokud se dítěti dělá špatně, podejte léky proti nevolnosti – informujte třídní učitelku.  

-  Mailové adresy rodičů - často rychlejší komunikace, kontrola adres v dokumentech žáka 

-  Mailová adresa na t.u. - na našich webových stránkách 

-  Kreditní systém -1) za úspěchy v učení  

                              2) za sběr – baterie, papír (sběr papíru odevzdáváte na hlavní budově po 
domluvě s panem školníkem. Balíčky po 5 kg max) 

Sběr se vybírá každé pondělí před vyučováním v prostorách šatny. 



Za nasbírané kredity (přehled bude v ŽK) si mohou žáci na konci školního roku – 22.5. koupit 
nějakou jednu odměnu, nejlepší sběrači mohou vyrazit na dotovaný výlet do Legolandu 

-  Mléčné svačinky  

 - ovoce do škol, mléčné neochucené výrobky – žáci obdrží 4x měsíčně  

- Zákaz energy drinků, coca - coly 

- Ředitelská volna: 13.9., 11.10., 29. a 30.6. 

- Den otevřených dveří – OSLAVY 60 LET ŠKOLY – 14.9. 

- kroužky 

 

Škola:  

- seznámení s učivem 

- ČJ – genetická metoda, začínáme číst a psát velkými tiskacími písmeny, doma trénujte slovní fotbal, 

nenuťte děti číst po slabikách 

- půlené hodiny ČJ –ST a PÁ  (půlka se učí, půlka je doma nebo v ŠD) 

- DÚ – označeno hvězdičkou, zapsáno v Bakalářích, velký důraz - podepsané (i ústní DÚ), děti vědí, 
co mají dělat. DÚ budou každý den mimo středy.  

- přístup do Bakalářů dostanou děti do konce týdne 

- ŽK – denně kontrolovat, podepisovat. Vybarvený obrázek v ŽK = pochvala, škrtnutý = něco bylo 
špatně, ptejte se dětí. 

- Psaní - uvolňovat ruku i doma, dbát na krasopis 

- nepotřebné sešity zůstávají ve škole - postupně doplnit obaly (děti nosí domů jen PS a sešity, kde 
mají úkol nebo se z nich potřebují učit), každý pátek pošlu domů sešity na kontrolu  

- TV – děvčata culík, žádná bižuterie 

- AJ – učíme se pomocí písniček, obrázků 

- malé pravítko v penále, penál kontrolujte (ořezané pastelky, tužky). Pero budeme potřebovat až 
v 2.pololetí. V 1.pololetí píšeme pastelkami, později obyč.tužkou 

- VŠECHNY VĚCI DĚTEM OZNAČTE JEJICH ZNAČKOU (PODEPIŠTE) 

- v průběhu roku se naučíme používat trenažery  
- možnost podívat se do hodiny – předem domluvit 
- vše, co žáci dostali v MŠ a týká se školy, pošlete zítra do školy  
- Možnost logopedie – pište mail 
- HYPO (problémy s pozorností) 
- MAXÍK (problémy s grafickou úpravou) 



 

Organizace školního roku: - plánované akce: 

ZÁŘÍ 
- 5., 6.9. – Stmelovácí kurz - projekt kamarád a stmelování kolektivu 
(dopoledne školní psycholog, pak vlakem do Lysé nad Labem - stmelovací hry v zámeckém 
parku, vlakem zpět do Milovic, stmelovací hry,  večeře (špagety - vaří 9.r.), spaní ve škole. 
2.den beseda s městskou policií, prohlídka hlavní budovy školy), konec v 11,45hod 
--16.9. Cvičení v přírodě - 9.r. připraví úkoly ze zdravovědy, bezpečnosti - projekt kamarád a 
stmelování kolektivu 
ŘÍJEN 
- 15.10.(1.B) plavecký kurz Čelákovice (jedeme 5x) 
- projekt stmelování - Drakiáda - výroba a pouštění draků (DOPOLEDNE) 
LISTOPAD 

- Divadlo SH – 28.11. (vlakem) 

PROSINEC 
-ČaSP - Lidové zvyky, tradice a řemesla- projekt kamarád - dílny -Vánoční prodejní výstava 
- Besídka - vystoupení pro rodiče 
LEDEN 
- slavnostní předávání vysvědčení (od 16,30hod), slavnost písařů 
BŘEZEN 
-LV - Návštěva městské knihovny 
DUBEN 
KVĚTEN 
- Exkurze Botanicus, Ostrá 
- výlet –  9.6. 
ČERVEN 
- Mirakulum - projekt kamarád, doprovod deváťáků 
- TV - sportovní den 
- Soutěže ke DNI DĚTÍ 
- Rozloučení s deváťáky 
- Akademie školy 
 


