
Třídní schůzka – 3. 9. 2019 

- vyúčtování za PS 

 Obecné: 

- přivítání se, asistentka zůstává 

- prosím o vyplnění v ŽK, podpis u seznámení se školním řádem, (řád je na 

stránkách školy) 

- elektronická ŽK – všechny známky (kdo nemá internet - možnost požádat o 

vytisknutí známek za určité období) 

- souhlas se zpracováním os.údajů  (GDPR) – hned vyplnit (noví žáci) 

-  potvrdit fce. – zástupce třídy pro jednání s pí.ředitelkou, třídní účetní 

-  SDRUŽENÍ RODIČŮ Voluntarius (občanské sdružení, vlastní účet, 

spolupráce s vedením školy – 100,-Kč) 

- Omlouvání žáků dle školského zákona - do 3 kalendářních dnů, dovolená – 

oznámení, následné doplnění učiva. Vhodné mít ve třídě kamaráda, který 

donese sešity k doplnění. 

- plavecký výcvik  letos budeme začínat 18.2. a končíme 24.3.  

!!! Nezapomeňte na potvrzení od lékaře (platí 2 roky). Pokud se žák ze zdravotních 

důvodů nemůže zúčastnit, je nutné donést potvrzení od lékaře (pokud se to ví už 

nyní), osvobození – nutná žádost každý školní rok (TV) 

- mailové adresy rodičů - často rychlejší komunikace, kontrola adres  a 

tel.čísel v dokumentech žáka 

- mailová adresa na všechny učitele je: jméno.příjmení©zsmilovice.cz 

- schránka důvěry – pokud mají děti problém a nechtějí ho řešit s tř.uč. 

 Kreditní systém  

1) za úspěchy v učení 

2) za sběr  

  !!! Změna -  jedno kreditní období, více než 300 kreditů, nákup pouze na konci 

kreditního období (konec školního roku) 



   Sběr  

- baterie, elektrospotřebiče, papír, již nesbíráme víčka!!!! 

- baterie – pondělí od 7:30 do 7:55 

 10 baterií – 1 kredit 

 Malé spotřebiče (do velikosti žehličky) – 1 kredit 

 Papír – 5 kg – 3 kredity (na hlavní budově) 

- Mléčné svačinky, ovoce do škol 

- Zákaz energy drinků, coca – coly 

- mobily a cennosti na vlastní zodpovědnost  

Webové stránky naší školy –nové 

- možnost vytisknout různé dokumenty (nová hlavička) 

- kalendář – akce 

- veškeré informace na webu, naše stránky pouze pro třídu 

- změny ve školním řádu 

- datová schránka 

ŠPP: Výchovný poradce: Mgr. Libuše Košvancová, Logoped, speciální pedagog: 

Mgr. Lada Flachsová, Školní psycholog:  PhDr. Jitka Čmuhařová, školní metodik 

prevence rizikového chování žáků:  Mgr. Jana Vojtěchová, speciální pedagog: Mgr. 

Lukáš Nachlinger, koordinátor inkluze: Mgr. Jana Bezuchová, sociální pedagog: Bc. 

Šumpíková Hana 

 

- veškeré pomůcky do pátku 6.9. 2019 (Vv,Tv, sešity) 

- papíry, čtvrtky navíc – prosba 

- podávání informací babičce, příteli – na základě plné moci 

- Kalendáře 

Škola: 

- seznámení s učivem 

- učebnice obalit 



ČJ  

- 5h mluvnice,1h čtení, 1h čtení/psaní, 1h sloh 

- každou středu diktát 

- čtenářský deník ( 1x za 2 měsíce, sešit vlastní) 

- nutno pořídit knihu: Astrid Lindgrenová – Pipi, dlouhá punčocha (do konce 

září) 

- prosím, čtěte si s dětmi (střídejte se, ptejte se, ideálně je číst knihu na 

pokračování) 

 

M  

- 1x geometrie(úterý) 

HV  

- Marcela Špinková, DiS. 

 AJ  

- Mgr. Lukáš Nachlinger, Renata Ramšáková 

DÚ  

- zapsáno  v úkolníčku  

- Drill and Skill – využívejte možnosti procvičování učiva online (hesla zajistím), 

budeme využívat na DÚ 

TV – děvčata culík, žádná bižuterie (1x v tělocvičně, 1x v sokolovně), nutný 

předepsaný cvičební a boty i na ven, pokud žák nebude mít - necvičí 

- malé pravítko v penálu 

 

Organizace školního roku – viz webové stránky 

 

 



Plánované akce: 

Září – cvičení v přírodě 

Říjen – Náš chov¨ 

Listopad – Muzeum 

Prosinec – Vánoční výstava (úřad)¨ 

Leden – divadlo 

Únor – bez akce 

Březen – knihovna¨ 

Duben – Přerov nad Labem 

Květen – Helicopter show – Hradec Králové 

Červen – školní výlet 

                                         

 

 


