
Zápis z rodičovské schůzky ze dne 21. 5. 2018

1 Přivítání rodičů paní ředitelkou.
2. Informace k odjezdu na ŠVP:
    Sraz je v neděli 3. 6. v 8,45 hodin na vlakovém nádraží v Zahrádkách. Předem 
předejte zavazadla u školy, kde bude p. Jagerský a dopravu zajišťují manželé Povolní. 
Odjezd vlakem v 9,15 hodin, přestup v České Lípě, vysedáme v Jedlové a poté 3-4km pěšky 
na chatu.

 Zdravotnici na nádraží předat – podepsané léky s dávkováním (!!!! Kinedryl 
vybereme na chatě- dejte do velké tašky společně s peněženkou a přezůvkami)

 Potvrzení o bezinfekčnosti se odevzdá p. učitelce na nádraží.
 S sebou do batůžku: svačinu a pití na dopoledne (svačinu ne do svačinového boxu, 

ale do igel. sáčku, nedávat jogurty), pláštěnku, kapesníky. 
 Informace k návratu: Odjezd je v sobotu 9. 6. v 9 hodin autobusem, návrat do 

Zahrádek cca v 10 hodin ke škole. Rodiče si převezmou dítě a počkají na případné 
informace od zdravotníka. 

3. Organizační záležitosti:
 Přezůvky si mohou děti vzít domů v pátek ze školy. Boty na tělocvik či oblečení si děti

ze školy odnesou postupně během týdne. 
 1. ročník: zabalte s sebou vybavené penály, písanku a Slabikář
 2. – 5. ročník: zabalte vybavený penál včetně gumy, ořezávátka, pastelek, seznam 

sešitů si děti zapíší do čtvrtka 31.5.
 Děti si mohou vzít drobné hry, malého plyšáka či polštářek, nebrat cennosti, mobilní 

telefony, tablety,  nože, deodoranty atd.
 Zdravotnice si na chatě převezme podepsané repelenty, opalovací krémy, Kinedryl. 
 Pokud je sourozenec v MŠ, musí mít každý zvlášť repelent i opalovací krém. Nutné 

vybavit děti z MŠ žínkou na mytí. 
Vše podepsat celým jménem (ne monogram). 

 P. uč. Zejmonová požádala rodiče, aby nedávali dětem z MŠ peníze do peněženky, ale 
předali je již na nádraží v podepsané obálce (vloni se osvědčilo kapesné cca 500,- Kč). 
Předat nadepsanou obálku s adresou a poštovní známky. Děti budou posílat pouze 1 
pohled a 1 namalovaný obrázek, který bude vložen do obálky.

Adresa na zasílání pošty: 
Horská chata Vilda
Jméno dítěte – ZŠ a MŠ Zahrádky
Jedlová 286
407 56 Jiřetín pod Jedlovou

 Rodiče mohou telefonovat po 19 hodině, kde získají od p. učitelky informace. 
 Všechny věci musí být řádně podepsané.
 Důležité jsou 2 lahvičky na pití se šroubovacím víčkem, podepsané (ne sportovní 

lahve!!!!!)
 Zkontrolovat doma pláštěnky, aby nebyly děravé, mají být dostatečně velké, aby děti 

mohly dát pod pláštěnku batoh. Zkontrolovat zipy u batůžku. Všechny děti musí mít 
holiny. Školáci budou mít podepsané peněženky.

 Dotazy rodičů.



 Rodiče předali potřebnou dokumentaci – potvrzení od lékaře, kartičky zdravotní 
pojišťovny k okopírování, podepsali souhlas s výjezdem dítěte do ŠVP, zapsali 
aktuální telefonní kontakty, uhradili doplatek platby, písemně vyjádřili (ne)souhlas 
s podáním Kinedrylu při výletě do Děčína a na zpáteční cestu. Rodiče převzali 
potvrzení o bezinfekčnosti, které předají při odjezdu na nádraží.

4. Plánované akce:
23.5. Sloupský tyjátr, v 7,45 hodin sraz ve škole, návrat v 14-14,30 hodin, zumba nebude
12. 6. Proběhne fotografování tříd. S předstihem sdělujeme fotografování firmou Photodienst 
24.9. (kalendáře s vánoční tematikou).
Pá 1. 6. Dětský den ve Staré Boleslavi, odjezd v 7,30 hodin od školy, návrat do 16 hodin. 
Děkujeme p. Zahradníkovi za zajištění celého výletu včetně autobusové dopravy. 
Po 18. 6. fotbal v Polevsku 
Ve čtvrtek 21. 6. zveme všechny rodiče a přátele školy na Zahradní slavnost.
Večer proběhne se školáky poslední spaní ve škole v tomto školním roce. Podrobnosti budou 
sděleny na lístečcích.
Čt 28. 6. beseda a ukázky záchranné stanice pro sovy a dravce 
Pá 29. 6. předání vysvědčení

5. Rodiče byli seznámeni s GDPR, všichni převzali formuláře k souhlasu se zpracováním 
osobních údajů, které co nejdříve předají vyplněné zpět do školy.

 6. V květnu proběhne poslední platba na obědy, p. ředitelka žádá rodiče, aby si včas zrušili 
příkazy k úhradě. Od srpna se budou obědy hradit na nový bankovní účet.


