
Zápis z rodičovské schůzky ze dne 20.4.2017 

 

1. Přivítání rodičů paní ředitelkou. 

2. Ve šk. roce 2017/2018 rodiče dětí neobdrží příspěvek od obce jako dosud, finanční 

prostředky obdrží do rozpočtu přímo škola, která každému žáku zakoupí pracovní sešity, 

pomůcky na VV, Pč v hodnotě 1 000,- Kč. Rodiče obdrží do konce června seznam pomůcek, 

které budou zakoupeny. 

3. Informace o tom, že děti jsou neustále ve škole poučovány o bezpečnosti při přecházení 

vozovky, žádáme rodiče o soustavné poučování  i doma. 

4. Žádáme rodiče, aby své děti vedli k určité zodpovědnosti o své věci (nenosit jim věci, 

aktovky). Stává se, že děti nechávají ve škole batůžky, aktovky. 

5. Připomenutí, že dle Školního řádu, musí děti ráno při vstupu do budovy školy vypnout 

mobilní telefon a zapnout jej až při odchodu ze školy. 

6. V pátek 21. 4. je poslední plavecký výcvik, od pondělí 24. 4. se učíme podle rozvrhu, který 

byl platný od září. S tím souvisí i změna zájmových kroužků a děti si musí přinést cvičební 

úbory. 

7. V pondělí 15. 5. nepůjde v některých částech obce elektřina, proto si mateřská škola zajistí 

výlet, o kterém budou rodiče informováni a škola má zařízenu exkurzi do čistírny odpadních 

vod v České Lípě. Pojedeme vlakem v 9,15 hodin a zpět pěšky Peklem. Děti obdrží lístečky 

s informacemi. 

8. Po dobu šesti týdnů absolvuje v naší škole praxi Eliška Zejmonová, vždy po dvou týdnech 

se střídá ve všech třech třídách. 

9. O velikonočních prázdninách se ve škole uskutečnil seminář o agresi a šikaně, který 

absolvovalo 38 pedagogů z málotřídních škol. Seminář byl pro všechny velmi poučný a 

přínosný. Všichni účastníci se shodli, že by rádi absolvovali pokračování tohoto setkání, 

neboť toto téma je dosti aktuální a je potřeba se v něm neustále vzdělávat. 

10. O hlavních prázdninách bude ve dnech 1. 7. – 25. 8. uzavřena mateřská škola z důvodu 

výměny oken v přízemí a malování. Školní rok začíná 4. září 2017. 

11. Plánované akce: 

Ne 23. 4. Vítání občánků 

Po  24. 4. Den Země -  letos zaměřený na řemesla, na zahradě budou stanoviště s úkoly, 

stanoviště s myslivci, chovateli králíků atd. 

Út 25. 4. se uskuteční zápis do 1. ročníku 



St 26. 4. beseda s Policií ČR 

Pá 12. 5. Zápis dětí do MŠ – přijímány budou děti již od 2 let (žádány dotace na chůvu) 

So 13. 5. Sokolovna Den matek od 14 hodin (sraz v 13.45 hodin) 

Po 15. 5. ZŠ exkurze ČOV Česká Lípa 

St 24. 5. Sloupský tyjátr - děti potřebují oblečení na tanec 

St 31. 5.   Turnaj ve florbalu (vybraných 10 žáků bude trénovat po vyučování 

 s p. uč. E. Zejmonovou). Požádání, zda by někdo mohl zapůjčit přilbu pro brankáře – 

přislíbila p. Halabalíková. 

V červnu se uskuteční turnaj ve fotbale na Polevsku – termín sdělíme. 

V září organizujeme tradiční turnaj ve vybíjené a plánujeme výlet do Prahy- plavba parníkem 

po Vltavě. 

12. Schůzka před školou v přírodě proběhne v pondělí 5. června v 16 hodin. Rodiče 

přinesou průkazku zdravotní pojišťovny, vyplněné potvrzení o zdravotní způsobilosti 

a doplatek peněz. Rodiče obdrželi seznam věcí, formulář k potvrzení o zdravotní způsobilosti.  

 

13. V květnu proběhne poslední platba na obědy, rodiče si včas zruší příkazy k úhradě.  

14. Rodičům byly předány lístečky se známkami, proběhly individuální konzultace 

s učitelkami. 

15. Zakončení schůzky. 

 


