Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102

Třídní schůzky
Třída: 5. B
Datum a místo: 22. 9. 2016, učebna č. 79
Program:




Přivítání
Projekty školy a třídy pro školní rok 2016 - 2017
Sběrová soutěž




ŠVP 2017
Třídní fond



Školní jídelna



Kroužky, integrace a konzultační hodiny





Různé
Projednání bodů třídního důvěrníka
Diskuze, dotazy a připomínky

Přivítání


Přivítání, informace o pokračování webu třídy http://becko-zslazne.webnode.cz

Projekty školy a třídy pro školní rok 2016 - 2017
a) celoškolní projekty - CeProt
V letošním školním roce pod názvem "Letem světem s předmětem"
CeProt I.

JAZYK V KONZERVĚ 18.10.2016

(17. – 20. 10.) konverzační hodiny s dánskými studenty (16 – 20 let) – 5., 8. a 9. ročníky
CeProt II.

KNIHOMOL V KNIHOVNĚ 23.11.2016

besedy se spisovatelem, recitační soutěž
CeProt III. leden – únor

LOGIKA V PYTLI

+ březen – Den učitelů „DÍLNY“
CeProt VI. duben – květen

S PŘÍRODOU SI ŘVU

+ červen – Den dětí „OLYMPIÁDA“
Školní výtvarná soutěž „DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK PRO CELOU TŘÍDU“ výkresy budou
vystaveny ve vestibulu VŠ
b) třídní projekty (pokračování)


Zvídavý ježek Quillo

Beseda v knihovně o pověstech z Teplicka - Regionální knihovna Teplice 13.10.2016
Halloween
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Ježek Quillo čtenářem (v příštím týdnu)

Úkolem od ježka na prázdniny bylo přečíst nějakou zajímavou knížku a po prázdninách s ní
seznámit ostatní spolužáky. Informace o zavedení čtenářského deníku v 5. třídě.
Čtenářský deník – do podzimních prázdnin – první zápis
Projekt Čtení pomáhá – možno dále pokračovat

Sběrová soutěž


Soutěžíme ve sběru (papír, baterie, víčka, kaštany, pera Tornádo)
Při odvozu do Kovošrotu si nebrat za papír peníze, ale jen potvrzení. Vyhodnocení celé
třídy vždy 1x měsíčně, průběžné informace na webu třídy.

ŠVP 2017


Škola v přírodě – Horní Bradlo – rekreační středisko Tesla u Sečské přehrady – cena
3550,-Kč navýšení o 400,-Kč. Změna místa na žádost rodičů (ubytování ve 2 zděných
budovách a srubech se sociálním vybavením. Dále středisko nabízí velké sportovní vyžití
včetně vyhřívaného bazénu).
První splátku 1000,-Kč je nutné odevzdat nejpozději do podzimních prázdnin s vyplněnou
závaznou přihláškou.

Třídní fond
a) Za pracovní sešity se zaplatilo celkem 400,- Kč /žák
Český jazyk nově (NNŠ) – 1. a 2. díl PS
Matematika (Alter) - 1. a 2. díl PS
Projekt (Oxford) - AJ
celkem

1. díl - 41,-Kč, 2. díl – 41,-Kč (přeplatek)
1. díl – 63,-Kč, 2. díl – 76,-Kč
220,-Kč
400,- Kč

b) Zůstatek fondu: 2 983,-Kč, tj. cca 124,- Kč/žák
vyúčtování k dispozici
c) Návrh na nový školní rok – 300,-Kč

Školní jídelna


Jídelna (čipy – od října platba přes internet) chyba při objednávání 2. jídla
(přiložení čipu na začátku i a konci objednávání, jinak není uloženo), emaily !!



Informace o systému – p. Klementová



Kontrola emailových adres
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Kroužky, doučování v rámci integrace, konzultační hodiny


začínají od pondělí 3. 10. 2016 (dle určení vedoucího kroužku a vyučujícího)



doučování v rámci integrace začíná od 4. 10. 2016



konzultační hodiny – pondělí 13.15 – 13.45

Různé


Školní řád (web školy), žáci byli seznámeni v prvním týdnu (podpisy) + rodiče (výňatek desky ŽK, kontrola podpisů)



Včasné příchody do školy (max. v 7.50) i na odpolední vyučování (čtvrtek v 12.40) a
doučování z ČJ (úterý v 7.10, od října 2016)



Nahlášení každé změny a doložení dokladů (OP, RL, soudní rozhodnutí o péči,…) a změny
v telefonních číslech – upozornit, ne jen vygumovat a opravit (vždy funkční telefonní
číslo)



Omlouvání žáků (telefonicky, emailem nejlépe ihned – nejpozději však do 3 dnů). Veškeré
omluvy musí být řádně zapsané v ŽK – nemoc, příchod a odchod lékaře i sdělení, že žák
odchází sám. Na omluvenky psané mimo ŽK nebude brán zřetel.



Zákaz žvýkání ve všech prostorách školy (i v době kroužků)



Pravidelná kontrola ŽK jednou týdně – poznámku podepsat týž den, podržení týdne
(fialová, růžová)



Pravidelná domácí příprava, domácí úkoly – úkolníček, kontrola



Pomůcky – trojúhelníky s ryskou (2), funkční kružítka, ořezané tužky a pastelky



Vztah k učebním pomůckám (vše řádně obalené – knihy, sešity, pracovní sešity…)
Žádáme rodiče, aby kupovali pevnější obaly z důvodu měkkých desek na knihách.



Šatní skříňky - přezouvání a ukládání přezůvek, šatní skříňky nejsou určené na
shromažďování učebnic a pracovních sešitů (udržovat čistotu a pořádek)



Informace o prospěchu a chování žáků (začátek školního roku, zahajovací písemné
práce z Čj, M, Aj)



Prodej svačinek a mléčných výrobků (dole ve vestibulu, omezení na základě vyhlášky
ministerstva zdravotnictví (sladkosti a slané sušenky), Ovoce do škol (pokračuje)



Koncerty, výukové programy, výstavy, kulturní představení jsou součástí výuky - účast



Účast žáků v soutěžích (školních, okresních i krajských kolech) výtvarné, sportovní,
recitační, matematické, logické olympiády, Př i M klokan…



Opakování s nakladatelstvím TAKTIK – www.strojnajedničky.cz (karta s kódem) ověření funkčnosti



Pozor změna – vánoční prázdniny končí již 2. 1. 2017, do školy se jde 3. 1. 2017. Chyba
MŠMT!



ředitelské volno – bude 18. 11. 2016
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Projednání bodů třídního důvěrníka
Třídním důvěrníkem – paní Bc. Lenka Vlčková
Informace z jednání Výboru rodičů ze dne 22. 9. 2016.
Návrh Výboru rodičů – SRPŠ příspěvek 200,-Kč (možnost platby na účet i hotově)
Příspěvek SRPŠ lze posílat na účet č. 1060142339/0800, nutné uvést třídu a příjmení žáka.

Plán třídních schůzek na školní rok 2016 - 2017
datum

čas

22.09.2016

16.30

24.11.2016

16.00

09.03.2017

16.00

18.05.2017

16.00

Výbor rodičů - schůzky na školní rok 2016 - 2017
datum

čas

22.09.2016

16.00

19.01.2017

16.00

18.05.2017

16.30

Diskuze, dotazy a připomínky

Dne: 22. 9. 2016

Podpis třídního učitele: Mgr. Zuzana Hauzerová

