
Zápis z rodičovské schůzky z 20. 11. 2019 

 

1. Přivítání rodičů paní ředitelkou. 

2. Informace k bruslení a plavání: Letos jezdíme poprvé v rámci Tv na bruslení. Rodiče by 
měli mít již uhrazeno 395,- Kč na dopravu. Výuka se bude hradit hned po ukončení- podle 
docházky. P. ředitelka i p. učitelky informovaly o výuce bruslení – děti se těší, jsou nadšené, 
jsou znát velké pokroky. Poděkování patří rodičům, že děti vybavili bruslemi, ochrannými 
prostředky, bruslí všechny děti. Již třetím rokem rodiče nehradí žádné finance za dopravu na 
plavání, neboť p. ředitelka vždy podává žádost o dotaci u Libereckého kraje, která byla vždy 
přiznána. Pronájem bazénu, výuka za děti z MŠ, 1. , 4. a 5. ročníku je hrazena zřizovatelem. 
Na žáky 2. a 3. ročníku má škola finance z krajského rozpočtu. Na plavání jezdíme od února. 
 
3. Ve čtvrtek 28. 11. od 16,00 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, k prodeji bude mnoho 
výrobků – výtěžek bude věnován na podporu dětí ZŠ a MŠ. 
 
4. Škola v přírodě: 14. 6. – 20. 6. 2020 (ne - so) chata Muhu Jindřichov, Jizerské hory 
 V příštím týdnu obdrží děti přihlášky s uvedenými termíny plateb (do 15. 3. 2020 platba 
1 160Kč, do 15. 5. 2020 1000,- Kč – na účet školy, děti dostanou lístečky s variabilním 
symbolem; v červnu poslední platba v hotovosti 540,- Kč).  
 
5. V září byla třída prvňáčků vybavena novou interaktivní tabulí. 
 
6. Plánované akce:  
 
Čt 5. 12. Mikulášská nadílka a následně průvod masek v obci (připravit kostýmy) 
Čt 12. 12. – projekt ve spolupráci se SONS – organizace nevidomých, děti si vyzkouší 
braillovo písmo, střelbu, shlédnou práci s vodícím psem). 
Čt 19. 12. třídní besídky, pořídit dárečky a včas je přinést do školy 
V pátek 20. 12. končíme a začínají vánoční prázdniny.  
Leden – Tříkrálová sbírka v obci – děti, které mají zájem, obdrží přihlášky. 
20. 3. 2020 - Matematický klokan 
Duben – 3. a 5. ročník SCIO testy  
Květen – opět týden s rodilou mluvčí v MŠ i ZŠ – konverzace v angličtině 
Út 23. 6. 2020 Zahradní slavnost 
Pá 26. 6. předání vysvědčení 
29. – 30. 6 – vyhlášené ředitelské volno z důvodu malování 
 
7. Ukončení společné části schůzky, individuální konzultace o prospěchu žáků. 
    
 


