
Zápis z rodičovské schůzky ze dne 2. 5. 2019

1. Přivítání rodičů.

2. V květnu proběhne poslední platba na obědy, žádáme rodiče, aby si včas zrušili 
příkazy k úhradě. 

3. P. ředitelka je v pracovní neschopnosti, záležitosti ohledně mateřské školy řeší p. uč. 
Zejmonová, ohledně základní školy p. uč. Levová. K telefonickému kontaktu využívat pevnou
linku či mobilní telefon na stravování. Ve výuce v 1. ročníku p. ředitelku zastupuje p. uč. 
Chadimová.

4. Informace k proběhlým akcím: zdárně jsme ukončili plaveckou výuku, v rámci projektu 
Ovoce do škol jsme získali dva ochutnávkové koše – jeden s ovocem, druhý s mléčnými 
výrobky, proběhla beseda VZPoura úrazům, žáci 3. a 5. ročníku absolvovali testování Scio, 
žáci se zúčastnili matematické soutěže Matematický klokan, v rámci šablon byly k výuce 
zakoupeny knihy českých autorů, CD a dva notebooky. Informace z akcí jsou na webových 
stránkách školy.

5. Nastávající akce:

Pá 3. 5. zápis dětí do MŠ – zajišťuje p. uč. Zejmonová

6. – 10. 5. bude ve výuce a v MŠ přítomna rodilá mluvčí (náhradní termín za prosinec)

Čt, Pá 9. – 10. 5. nácvik na Sokolovně, připomenutí oblečení na taneční vystoupení

So 11. 5. Sokolovna – Den matek, sraz v 13,45 hodin (po ukončení si děti neodnášejí oblečení
na tanec domů – budeme je potřebovat hned ve středu do Sloupu).

St 15. 5. Sloupský tyjátr 

Po 20. 5. rodičovská schůzka ke škole v přírodě se uskuteční od 16 hodin. Rodiče 
donesou kartičky zdravotní pojišťovny, potvrzení od lékaře, doplatek 400,- Kč 
v hotovosti. Účast nutná z důvodu zajištění veškeré dokumentace.

St 29. 5. turnaj ve florbalu v Horní Libchavě, jede 10 vybraných žáků, doprovod zajišťuje p. 
uč. Chadimová. Jede se linkovým autobusem, děti obdrží včas lísteček s informacemi.

Pá 31. 5. ukončí svou činnost všechny zájmové kroužky

3. – 7. 6. škola v přírodě

Út 11. 6. dopravní hřiště (doporučujeme si vzít svou přilbu, obléci si sportovní oblečení a 
obuv)

So 22. 6. kulturní komise zve na vaření kotlíkových gulášů rodičů s dětmi



Út 25. 6. Zahradní slavnost a poté spaní ve škole

Pá 28. 6. předávání vysvědčení

6. P. uč. Levová požádala rodiče, zda by dětem pořídili švihadlo a tenisový míček, který 
budou děti využívat v hodinách TV. Snažíme se děti motivovat k pohybu, obratnosti, 
soutěživosti. Pokud budou mít vlastní švihadlo v aktovce, mohou je využívat i odpoledne 
v ŠD, neboť na něj budou zvyklé, ubydou starosti s výběrem délky atd.

7. Nabídka besedy s dentální hygienistkou.

8. Doprava na plaveckou výuku byla převážně uhrazena z dotace. Celkové náklady na jedno 
dítě byly 404,- Kč (z třídního fondu jsme doplatili částku 42 Kč za dítě).

9. Připomínky rodičů, diskuze.

10. Rodičům byl předán seznam věcí na školu v přírodě a formulář k lékaři.

11. Zakončení společné části schůzky, následovaly individuální konzultace k prospěchu žáků.


