
Zápis z rodičovské schůzky ze dne 18. 11. 2014 
 
1. Přivítání rodičů paní ředitelkou. 
2. Vybíráme 87,- Kč za mléčné výrobky (druhá dodávka). 
3. Od tohoto měsíce je změna v provozu mateřské školy a školní družiny – provoz do 
16,15 hodin. 
4. Vzhledem k nižším nákladům na autobusovou dopravu na loňskou školu v přírodě, 
bude účastníkům vrácena částka 314,- Kč.Tato částka bude převedena do třídního 
fondu a rodiče uhradí v tomto školním roce do fondu pouze 100,- Kč. Děti, které ve 
škole v přírodě nebyly, uhradí do třídního fondu částku 400,- Kč. 
5.   Plánované akce:  

 27. 11.  Vánoční fotografování (sada 3ks fotografií 13 x 18 cm 96,- Kč). 
Děti se mohou fotografovat samostatně či se sourozenci, ne skupinky 
kamarádů.  

 29. 11. v 16 hodin proběhne rozsvícení vánočního stromu před zámkem. 
Děti, které vystupují v živém betlému, se sejdou v 15,30 hodin ve škole, 
kde se převléknou a přejdou s učitelkami před zámek. Ostatní děti přijdou 
přímo před zámek, kde se k nám připojí.  

 2. 12. Vánoční trhy v českolipském muzeu. Doprava linkovým autobusem  
v 12,30 hodin, návrat cca v 15 hodin. S sebou kapesné na dárečky, vstupné a jízdné 
bude hrazeno z třídního fondu. 

 4. 12. Nadílka ve škole. 

 5. 12. Průvod Mikulášů, čertů a andělů v obci. Žádáme rodiče o přípravu 
kostýmů. 

 11. 12. Vánoční besídka ZŠ a MŠ na Sokolovně od 16 hodin. V tento den 
je provoz MŠ pouze do 15,30 hodin. Rodiče si vyzvednou děti a přivedou 
je na Sokolovnu.  

  17. 12. Pohádka O vánočním stromečku v provedení divadla Koloběžka. 
Posezení s rodiči před Vánocemi, aby také zhlédli divadélko, které často 
přijíždí s programem do naší školy. Rodiče neplatí vstupné, pouze děti  
35,-Kč.   

  19. 12. Vánoční besídka pro děti ve škole. Děti si přinesou cukroví. 
Žádáme rodiče o pomoc s výběrem dárečku pro kamaráda. 

  20. 12. 2014 – 4. 1. 2015 – vánoční prázdniny 

  3. 1. 2015 Tříkrálová sbírka v obci. Žádáme rodiče, aby podpořili děti 
v účasti. 

  9. 2. 2015 začínáme jezdit na plavecký výcvik. Výuka bude vždy v pondělí  
v 8, 15 – 9,45 hodin. Odjezd od školy již v 7, 40 hodin. Děti hradí pouze náklady  
na autobusovou dopravu. Plavání bude nabídnuto i v MŠ předškolním dětem.   
      
6. Nabídka vstupenek do cirkusu. 
7. Informace ke škole v přírodě. Zajištěna chata Muhu v Jindřichově v Jizerských 
horách v termínu 7. – 13. 6. 2015. Celková částka činí 2 500,- Kč. V březnu bude 
splatná záloha 1 680,- Kč na účet školy. Každé dítě obdrží variabilní symbol, který 
bude u platby uveden. Platbu provést až v březnu, ne dříve. Doplatek 820,- Kč je 
splatný v druhé polovině května v hotovosti. Rodičům byly předány závazné přihlášky 
na školu v přírodě. 
8. Nabídka fondu Sidus (charitativní dárečky) a nakladatelství Pierot (knihy 
k procvičování učiva). 



9. Třídní schůzka bude v dubnu a další v květnu před odjezdem na školu v přírodě. 
10. Ukončení, rozloučení s rodiči. 
11. Individuální konzultace o prospěchu dětí v 1. čtvrtletí. 
 
 
 


