Zápis z rodičovské schůzky ze dne 4. 9. 2014
1. Přivítání rodičů paní ředitelkou.
2. Rodiče byli seznámeni se Školním řádem a Řádem školní jídelny.
3. P. ředitelka seznámila rodiče s uváděním alergenů v jídelníčku.
4. Informace k přijímání dětí do školní družiny. Kapacita ŠD je 30 dětí, proto jsou
přijímány děti 1. – 3. ročníku. Nabídnuto jedno volné místo, které rodiče pro své dítě
nevyužili. Nad žáky 4. a 5. ročníku před odpoledním vyučováním nebo kroužkem
vykonává dohled učitelka. Tito žáci mohou přicházet ráno do třídy v 7,30 hodin.
Platba za ŠD 60,- Kč měsíčně, platby se uskutečňují v říjnu a v únoru. Děti odchází
ze školní družiny dle zapsaných odchodů v Zápisním lístku či uvolnění zapsané
v notýsku ŠD. Pokud dítě neodchází domů samo, je nutné uvést všechny osoby,
které dítě vyzvedávají. ŠD bude pravidelně v úterý odcházet na vycházky
od 14 – 15, 30 hodin. Děti je možné vyzvednout ve škole do 14 hodin nebo až po
návratu z vycházky.
5. Obec bude přispívat rodičům částkou 2000,- Kč na školní pomůcky.
6. V návaznosti na zprovoznění keramické dílny budeme řešit platbu do třídního
fondu v říjnu. O prázdninách proběhly úpravy prostor keramické dílny (úklid,
vymalování, výměna oken, pokládka dlažby).
7. Nabídka kroužků, které začínají pracovat od 22. 9. 2014. Nabídka dotovaných
mléčných výrobků. Rodičům byly předány přihlášky.
8. P. Kirschnerová informovala rodiče o čtení v knihovně, které bude probíhat ve
středu v 16 hodin. Děti obdrží včas informace na lístku.
9. Upozornění, aby rodiče nedávali dětem příliš velké svačiny.
10. Aktuální informace ze školy je možné sledovat na webových stránkách školy
www.skolazahradky.cz
11. Informace p. vychovatelky k ŠD.
12. Informace p. uč. k cvičebním úborům. Některé děti ještě nemají věci v pořádku.
Upozornění, že z hlediska bezpečnosti nesmí mít děti na hodiny Tv řetízky, náramky,
dlouhé náušnice, čelenky a děvčata musí mít delší vlasy sepnuté gumičkou.
13. Platby na pracovní sešity pro žáky 2. – 5. ročníku.
14. Plánované akce:
18. 9. Turnaj ve vybíjené málotřídních škol 9 – 14 hodin
20. 9. Běh lipovou alejí
26. 9. Sokolovna – keramický workshop
11. 11. Sv. Martin – lampionový průvod obcí, spaní ve škole
18. 11. Třídní schůzka
15. Ukončení třídní schůzky.

