Zápis z rodičovské schůzky ze dne 14. 9. 2017
1. Přivítání rodičů paní ředitelkou.
2. Rodiče byli seznámeni s Řádem školní jídelny. Řád je vyvěšen na nástěnce před
jídelnou. Odhlašování dětí nejlépe u p. Zejmonové či p. kuchařky do 15 hodin. Děti
mají nárok na oběd pouze první den nepřítomnosti, výdej do jídlonosičů moţný
v 12,00 – 12,45 hodin.
Informace k platbám stravného: První platba byla k 20. 8., platí se 10x tzn. poslední
platba je splatná k 20. 5. 2018. Ţádáme rodiče, aby nezadávali platby i v dalších
měsících. Není moţné platit celou částku najednou, pouze měsíční platby. Změna
výše stravného byla vyvěšena na webových stránkách školy.
3. V pondělí 30. 10. se děti budou fotografovat, rodičům byl předloţen náhled pozadí.
4. Rodičům byly předány lístečky na uvolňování dítěte, přihlášky na zájmové krouţky
a odběr dotovaných mléčných výrobků, přehled krouţků. Škola je zapojena do
projektu Ovoce do škol, děti budou dostávat 2x měsíčně zdarma ovoce či zeleninu
k svačinkám.
5. Třídní fond budeme vybírat pouze od dětí, které nebyly na škole v přírodě.
Ostatním bude převedena částka 445,- Kč - zůstatek ze školy v přírodě.
Papírové kapesníky do školy nenosí ţáci 1. , 3. a 5. ročníku, třídní učitelky si zajistí
jejich nákup a kaţdému dítěti částku odečtou z tř. fondu. Ţáci 2. a 4. ročníku
papírové kapesníčky přinesou sami z domova.
6. Informace k ŠD: Děti odchází ze školní druţiny 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. Děti si přinesou oblečení na zahradu,
papírové kapesníky, šťávu. V pátek bude druţina v 14 – 15,15 hodin odcházet mimo
budovu školy.
7. V letošním roce bude pokračovat keramika pro veřejnost, termíny budou vyvěšeny
na nástěnce v přízemí.
8. Informace k provozu MŠ – byly přijaty čtyři dvouleté děti, škola získala dotací na
chůvu, která bude denně přítomna v MŠ 4 hodiny a vypomáhat p. učitelkám. Je
otevřeno jedno oddělení MŠ s 24 dětmi.

9. Škola získala dotaci na školního asistenta, jehož náplní je poskytnout větší podporu
zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Školním asistentem je p. uč.
Chadimová (kvalifikovaná učitelka s dlouholetou praxí na národní škole). Paní
vychovatelka L. Dubcová odchází na konci října na mateřskou dovolenou, do ŠD
nastoupí p. uč. Chadimová a pozici školního asistenta bude odpoledne zastávat
p. Křivánková Adamcová (chůva z MŠ).
10. V pondělí 2. října se bude hradit poplatek (školné) za školní druţinu a mateřskou
školu na 4 měsíce. Platba ŠD – 240,- Kč, MŠ – 400,- Kč.
11. Plánované akce: St 20. 9. turnaj ve vybíjené (školáci mají odhlášené obědy, děti,
které nahrají, mohou odcházet v 11,40 hodin)
Čt 21. 9. nejde elektřina, proto jsme zajistili výlety MŚ do Liberce
a ZŠ do Prahy. Vybíráme 500,- Kč. Informace na nástěnce v MŠ, školáci obdrţí
lístečky.
So 23. 9. Běh lipovou alejí
Pá 29. 9. ředitelské volno
St 11.10. návštěva Jiráskova divadla, program v knihovně v Č. Lípě
Ne 15. 10. Sokolovna – Vítání občánků – pouze některé děti

Pá 20. 10. v 16h na Sokolovně – vystoupení pro starší spoluobčany,
ţádáme rodiče, aby si děti přinesly oblečení, brýle a děvčata kufr na tanec
26. – 27. 10. podzimní prázdniny
Pá 10. 11. lampionový průvod obcí, z hlediska bezpečnosti je nutný
doprovod dětí rodiči. Školáci mohou přespat ve škole.
Pá 24. 11. škola pořádá od 16 hodin Vánoční jarmark na školní
zahradě – vystoupení dětí ZŠ i MŠ, stánky s občerstvením, prodej výrobků nejen
z keramiky, háčkované ozdoby, perníčky a další překvapení. Jiţ nebude vánoční
besídka na sále Sokolovny.
Út 5. 12. průvod čertů a Mikulášů v obci
Čt 21. 12. třídní vánoční besídky
Od února bude probíhat plavecký výcvik.
12. Rodiče byli seznámeni se Školním řádem (práva a povinnosti zákonných
zástupců a ţáků, oznamování změn ve zdravotní způsobilosti dítěte, oznamování
změn telefonních kontaktů, ţáci mají při vyučování vypnuté mobilní telefony, vhodná
obuv s bílou podráţkou, ne gumové pantofle, nenosit cennosti, rodiče omlouvají
absenci dítěte ústně či telefonicky, písemné omluvenky musí být zapsané v ŢK,
nemusejí být od lékaře, lékařské vyšetření není důvod k absenci celého dne, postup
při úrazu dítěte, poskytování informací do školní matriky).
13. Pokud budou rodiče posílat peníze po dětech, ţádáme o zapsání na lísteček na
jaký účel je platba (např. mléko, výlet, třídní fond atd.) a pokud moţno zaslat přesnou
částku.
14. Aktuální informace ze školy je moţné sledovat na webových stránkách školy
www.skolazahradky.cz
15. Rozdělení ţáků do tříd:
I. třída 1. ročník tř. uč. Mgr. J. Hoffmannová
II. třída 2. a 4. ročník tř. uč. Mgr. Věra Přibylová
III. třída 3. a 5. ročník tř. uč. Mgr. Anna Levová
V letošním roce vyučuje sl. Eliška Zejmonová Aj v 3. a 5. ročníku, Vv a Pč v 1. a 2.
ročníku.
16. Informace k Tělesné výchově: z hygienických důvodů děti nemohou cvičit
v botaskách či mikině, v které přišly ráno do školy. Z bezpečnostních důvodů musí
mít děvčata delší vlasy sepnuté gumičkou, nemohou mít sponky, čelenky, šperky.
17. Ukončení schůzky, individuální konzultace s třídními učitelkami.

