Zápis z třídní schůzky konané 11. 9. 2019
1. Spolupráce rodiny a školy
▪ co bychom po rodičích chtěli
Kontrola dě při přípravě věcí do školy, kontrola pomůcek, kontrola plnění domácích úkolů.
Kontrola žákovské knížky denně a podepisování žákovské – zpětná vazba pro nás, že informace a
hodnocení jste četli, že o tom víte.
V ŽK najdete vše vždy v aktuálním měsíci: informace ze školy, jiná sdělení, domácí úkoly, hodnocení a
sebehodnocení žáků.
Potvrzení plateb od nás budeme zapisovat do ŽK. Když budou potřeba příjmové doklady nebo jiná
potvrzení (pro zdravotní pojišťovnu, pro zaměstnavatele) – vždycky se domluvíme a předáme.
Vzájemný respekt – nepotopte nás, my to také neuděláme, i kdybychom třeba nesouhlasili.
Důvěřujte, ale prověřujte. Dě někdy zapomenou, co a jak se stalo, nebo si něco domyslí kvůli
strachu z následků nebo z fantazie.
Logopedie – prosíme o pravidelné cvičení výslovnos .
▪ ak vní zapojení rodičů vítáno
Pokud máte p na dobrý výlet, exkurzi. Pokud se můžeme podívat k někomu do práce. Pokud máte
možnost nabídnout jakékoliv odměny pro dě – ne sladkos . Pokud s námi chcete vyjet na výlet a
vykonávat dohled nad žáky - kdo může a chce, je vítán!
Zapojovat se ak vně do akcí. Pečení, příprava výzdoby apod. Vyzveme vždy ještě v ŽK.
2. Jak komunikovat se školou
▪ Vždycky na vás máme čas!
Řešme problém společně – neodsouvat, nepomlouvat, nenechat se vnitřně deptat. Jakékoliv
nedorozumění, jakékoliv nepochopení, odlišné očekávání – lepší je to vyslovit, mezi 4 očima nebo
přes nějakého důvěrného zprostředkovatele (paní Panáková, Marková, Vilímcová, Dohnalová).
Komunikace mezi námi – osobně, e-mailem, telefonicky, na třídních schůzkách, přes školskou radu,
přes KRPŠ. Vždy jsme komunikaci otevření.
Máme nové webové stránky, informace a fotky budou tam, ale také na nástěnkách školy.
E-maily na rodiče – nebudeme spamovat, chceme posílat zápisy ze schůzek a důležité informace.
Nastavíme vám zasílání aktualit z webových stránek. Každý musí odsouhlasit přijímání, jinak nechodí.
3. Styl naší práce ve škole
▪ metody a organizace práce
Máme rádi humor, máme rádi hry, ale důležitá jsou také pravidla a chceme dojít k ověřitelným
výsledkům. Hry, skupinové práce, netradiční uspořádání třídy, různé „jiné“ metody nejsou o lenos ,

ulívání se, pohodičce pro žáky apod. Právě naopak – kromě práce na učivu, posilujeme další
dovednos pro život (umět se učit, učit druhé, učit se od druhých, komunikovat, spolupracovat,
pracovat ve skupině, rozdělovat si úlohy, kooperovat, hodno t svoji práci a další).
▪ hodnocení
Nikdo není dokonalý a spíše od hodnocení, které jen srovnává, se budeme přiklánět k hodnocení,
které formuje – zpětná vazba bude průběžná, ústní, písemná. Hlavně osobní pokrok chceme
oceňovat. (Za m se dě učí pracovat společně, pracovat s vnitřní mo vací, nečekat jen na příkazy,
nečekat jen na známku)
Nikdo se nechová pořád špatně. Chválíme i malé pokroky. Teď jsou tady hlavně zla čka, i když, jak se
říká: Vždycky vstanou noví bojovníci. Budeme hledat cestu, jak na ně. Silou to ale nepůjde.
▪ proč to takto chceme dělat
Každé dítě znamená pro někoho z vás celý svět! Rozvoj a bezpečí dítěte – to je náš společný cíl.
4. Čtení
▪ čtenářská gramotnost
Čtení – v tomto školním roce je pro nás jasná priorita. Nejenom mechanické čtení, ale čtení
s porozuměním a s dalšími dovednostmi – hledat detail, celkové pochopení sdělení, rychlé čtení,
domýšlení dál, vcítění do postav atd. atd. Jste pro?
Čtenářský klub je pro nás moc důležitý, pomozte nám ho naplnit. Dě nečtou moc dobře a nečtou
mnoho knih.
Čtenářské deníky – trochu nucení, ale zkusíme je po dětech ch t.
5. Plán akcí září, říjen a dlouhodobý
Nejbližší akce + nejvýznamnější akce: předán kalendář. Více také v sekci webu ZŠ - Plán školního roku.
Příš schůzky budou v listopadu a budou individuální – rozpis termínů půjde předem.
Kroužky, co se otevře? Keramický, logika a deskové hry, čtenářský klub, ﬂétna, náboženství,
doučování. Asi se neotevře: sportovní a prezentování (ještě se uvidí).
6. KRPŠ
Bude vyhlášen zvláštní termín konání členské schůze. Budou projednány nové stanovy, proběhnou
volby představitelů KRPŠ a bude upřesněn plán akcí KRPŠ a zaměření příspěvků pro dě a ZŠ a MŠ.
Příspěvek bude 100 Kč na rodinu. Přihlášky ještě budou předány.
7. Informace v jednotlivých třídách s třídními učiteli
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