
Zápis z rodičovské schůzky z 19. 11. 2018

1. Přivítání rodičů paní ředitelkou.

2. Ve čtvrtek 29. 11. od 15, 30 hodin proběhne opět Vánoční jarmark na školní zahradě. Paní 
ředitelka požádala tatínky o pomoc při stavění stanů a stánků (ve čtvrtek dopoledne),
o zapůjčení halogenových světel. Připraveno bude bohaté občerstvení, výrobky dětí – výtěžek
bude věnován na podporu dětí ZŠ a MŠ.

3. Škola v přírodě: 3. – 7. 6. 2019 (pondělí až pátek), Josefův Důl, penzion Mája.
  V tomto týdnu obdrží děti přihlášky s uvedenými termíny plateb.
Platby: děti z MŠ 1 660 Kč, děti ze ZŠ 1 720 Kč

4. V sobotu 5. ledna 2019 proběhne opět Tříkrálová sbírka. Děti ze ZŠ utvoří několik skupin a
pod dohledem dospělých budou koledovat v obci. Část výtěžku bude opět darován škole jako 
sponzorský dar na dopravu na školu v přírodě.

5.    17. – 21. 12. budeme mít ve škole na 4 hodiny denně rodilou mluvčí z USA. Neumí 
česky, tudíž se budou muset děti domluvit anglicky a procvičovat komunikaci v angličtině. 
Mluvčí bude 3h v ZŠ a 1h v MŠ. Zprostředkováno LAG Podralsko.

6. Nabídka nakladatelství Pierot – knihy k procvičování.

7. Od února budeme jezdit na plavecký výcvik. Je již podána žádost o příspěvek na dopravu 
na KÚ. Již v loňském roce rodiče dopravu nehradili.

8. Na setkání se staršími spoluobčany byla ukázána fotokniha, kterou škola pořizuje 
z fotodokumentace školních akcí. Kniha se setkala s velkým ohlasem a někteří rodiče 
projevili zájem. Nabízíme tedy k doobjednání za 470,- Kč.

9. Paní vychovatelka upozornila rodiče, že je již chladné počasí a proto je potřeba teplejší 
oblečení na pobyt venku (včetně rukavic, čepic).

10. Plánované akce: 
St 5. 12. Mikulášská nadílka a následně průvod masek v obci (připravit kostýmy)
Čt 20. 12. Třídní besídky, pořídit dárečky cca 50 Kč a včas je přinést do školy
Dopravní hřiště pro 4. a 5. roč. 13. 12.   , 7. 2.   , 11. 6.  

11. Ukončení společné části schůzky, individuální konzultace o prospěch žáků.
   


