
Zápis z rodičovské schůzky ze dne 26. 5. 2014

1 Přivítání rodičů paní ředitelkou.
2 Poděkování za sponzorské dary :

 Farní charita 9 500,- Kč – použijeme na autobusovou dopravu do Krkonoš
 Rodina Bartošových – doprava zavazadel na školu v přírodě a zpět

3 Informace k odjezdu na ŠVP:
 Sraz je v neděli 8. 6. v 8 hodin u školy. Odjezd v 8,30 hodin.
 Zdravotnici předat  - potvrzení o bezinfekčnosti, podepsané léky 

s dávkováním (včetně Kinedrylu). Děti nesmí mít u sebe žádné léky.
 P. ředitelka požádala tatínky o pomoc při nakládání zavazadel.
 S sebou do batůžku: svačinu a pití na dopoledne (svačinu ne do svačinového 

boxu, ale do igel. sáčku), pláštěnku, kapesníky, peněženku. Ráno dát dítěti 
Kinedryl.

 Od 11h máme objednané exkurze do Bozkovských jeskyní, kde je teplota      

cca 7 °C, proto žádáme rodiče, aby děti již ráno vhodně oblékli (dlouhé 
kalhoty, tričko, botasky, kšiltovka, mikina popř. bunda).

 Nabídnuta možnost předat bačkory v pátek do připravené přepravky a uč. je 

vezmou s sebou na chatu.
 V pátek děti předají učitelce penály. Učivo si zajišťují třídní učitelky dle svého

zvážení.
 Děti si mohou vzít s sebou drobné hry, plyšáka či polštářek, nebrat cennosti a 

kartičky s alby.
 Zdravotnice si na chatě převezme podepsané repelenty a opalovací krémy.
 Plánované výlety: Zlaté návrší a pramen Labe, Zoo Dvůr Králové, Jilemnice 

Krkonošské muzeum, rozhledna Žalý, výlety po okolí.
4 Informace k návratu: 

 Odjezd z Benecka v sobotu 14. 6. v 8,30 hodin, převzetí dětí rodiči                 

od 10,15 hodin.
5 P. uč. Zejmonová požádala rodiče, aby nedávali dětem z MŠ peníze do peněženky, ale 

předali je u autobusu v podepsané obálce (vloni se osvědčilo kapesné cca 400,-Kč). 
V obálce také předat pohledy se známkami a nadepsanou adresou. 

6 Dotazy rodičů.
7 Rodiče předali potřebnou dokumentaci – potvrzení od lékaře, kartičky zdravotní 

pojišťovny k okopírování, podepsali souhlas s výjezdem dítěte do ŠVP, zapsali 
telefonní kontakty a uhradili doplatek platby. Rodiče převzali dle své potřeby blanket 
na podávání léků dítěti a všichni převzali potvrzení o bezinfekčnosti, které předají při 
odjezdu zdravotnici.

8 V úterý 3. 6. nejde v celé obci elektřina, a proto ředitelka školy vyhlásila ředitelské 
volno.

9 Ve středu 4. 6. proběhne fotografování.
10 Zakončení rodičovské schůzky.


