Zápis z třídních schůzek konaných 30. 5. 2019
1. Informace k organizaci stávajícího školního roku a jeho ukončení
- Informace o závěrečných písemných pracích z ČJ a M – Testy žáci dostanou domů, ale až
poté, co je napíší také ostatní třídy (tento týden). Testy prosím podepište a obratem vraťte
zpět do školy.
- Informace o focení – Focení naší třídy se uskuteční 12. 6.
- Informace ke sběru papíru – Soutěž technických služeb ve sběrných dvorech již byla
ukončena. Poslední sběr v naší škole proběhne 25.-27. 6. 2019, poplatek za papír
odevzdaný ve škole bude poukázán pokladně SPŠ.
- Školní výlet – Výlet plánujeme na předposlední nebo poslední týden v červnu.
- Odevzdávání učebnic – Učebnice budou žáci odevzdávat v posledním školním týdnu,
případně před odjezdem na dovolenou. Učebnice doma prosím zkontrolujte, vygumujte,
slepte. Za poškozené učebnice budeme vybírat poměrnou částku. Pokud ale došlo k polití či
jinému výraznějšímu poškození učebnice, které učebnici znehodnotí pro další použití, pak
za ni bude vybírána celá částka.
Nové učebnice budou žáci dostávat až na začátku dalšího školního roku.
- Vysvědčení – Bude vydáváno 28. 5. Pokud v tento den už dítě nebude ve škole, můžete si
vysvědčení vyzvednout buď v den vydávání, nebo později v úředních hodinách během
prázdnin v kanceláři školy. Dřívější vyzvedávání vysvědčení není možné.

2. Pracovní sešity, sešity a další vybavení pro příští školní rok
- Pracovní sešity – Přítomní rodiče odsouhlasili částku za nákup pracovních sešitů, která by
neměla přesáhnout 740,- na žáka (přehled plánovaných pracovních sešitů najdete na konci
tohoto dokumentu). Pokud jste se třídní schůzky nezúčastnili, prosím Vás o dodatečné
podepsání souhlasu s nákupem (Vaše děti v příštím týdnu obdrží návratku, kterou prosím
obratem zašlete podepsanou zpět do školy – předem děkuji).
- Sešity, výkresy a další vybavení do VV a PČ – Přítomní rodiče odsouhlasili centrální nákup
sešitů a dalšího vybavení do VV a PČ. Platba bude probíhat na začátku dalšího školního roku
formou poplatku do třídního fondu, který by byl vybírán ve stejné výši jako v letošním
školním roce, tedy asi 1 500,-.

- Další vybavení – Seznam pomůcek pro příští školní rok bude vyvěšen nejpozději
v posledním prázdninovém týdnu v zádveří školy, na webových stránkách školy i na webu
naší třídy.

3. Organizace dalšího školního roku
- Přihlašování dětí do školní družiny již proběhlo. Vzhledem k omezené kapacitě družiny
budou primárně umisťováni žáci z nejnižších ročníků.
- Plavání – Plavat začneme zřejmě ve 2. zářijovém týdnu, jezdit budeme pravděpodobně ve
čtvrtky. Na příští rok už škola nedostala dotaci na dopravu dětí, proto budeme za dopravu
vybírat poplatek. Lekce plavání jsou i nadále zdarma.
- Poplatek do třídního fondu – Částku budeme vybírat už během září.
- SPŠ odsouhlasilo výběr příspěvků ve stávající výši – Příspěvek na SPŠ bude činit 300,- na
žáka, příspěvek na činnost kroužků do pokladny SPŠ bude 100,-.
- Změna školního řádu – Na základě podpory Školské rady při ZŠ Přerov, Trávník a žádosti
rodičů dojde od 1. 9. 2019 ke změně školního řádu, která se bude týkat používání mobilních
telefonů ve škole (žáci budou vypínat mobilní telefony při příchodu do školy a zapnout je
budou moci až při odchodu ze školy).
- EVVO pobyt – Příští rok plánujeme zrealizovat ozdravný pobyt v měsících březnu a dubnu
v hotelu Mesit na Horní Bečvě. Pobyt bude opět částečně hrazen z dotací SFŽP, doplatek za
5 nocí bude na žáka činit cca 2 800,-.

Závěrem Vám všem děkuji za spolupráci a přeji Vám pokud možno klidnou a pohodovou
dovolenou. Budu se na Vás těšit příští rok! :-)

Přehled pracovních sešitů pro příští školní rok
Matýskova
matematika pro 4.
ročník, 1. díl

Vlastivěda 4 – české
dějiny od pravěku do
začátku novověku

86,-

54,-

Matýskova
matematika pro 4.
ročník, 2. díl

Pracovní sešit
Přírodověda 4 –
Porozumění v
souvislostech

56,54,Matýskova
matematika Geometrie pro 4.
ročník

Mapa ČR
19,-

43,Český jazyk 4 –
Učíme se hrou
s Magikem –
pracovní sešit pro 4.
ročník základní
školy
59,Vyjmenovaná slova
– Pracovní sešit pro
3. a 4. ročník
33,-

Vlastivěda 4 –
Poznáváme naši vlast
49,-

AJ – pracovní sešit
250,-

Procvičujeme
pravopis
podstatných jmen
rodu mužského –
Pracovní sešit pro 4.
ročník
33,-

