
ZÁPIS – SETKÁNÍ 2. TROJROČÍ 1. ZÁŘÍ 2022 V 17 HODIN 
 
Přítomni: Marcela Cibulková, Kateřina Kajová, Lucie Doležalová, Tereza Smolíková, Kamila Nekolová, 
rodiče a zákonní zástupci dětí z druhých trojročí 
 
Představení přítomných pedagogů 
  

● Informace k seznamovacímu výletu (viz samostatný dokument s informacemi na webu) 
Odjezd 19. září 
Jede se pod stan na tábořiště Svitačka v Českém ráji 
Nejelo by se jen v případě dlouhodobého trvalého deště, přeháňky nebudou překážkou 
Děti pojedou vlakem, s batohy 
Nutný je vhodný batoh, několikery teplé ponožky, dostatečně teplý spacák 
Menší stany pro 2-3 osoby, povezou se autem 
Stany lze půjčit za poplatek cca 100 Kč např. v \Yetti sportu 
Se stavěním stanů dětem pomohou dospělí 
Jídlo si budou samy vařit na ohni, domluví se ve skupinkách. Jídlo si samy ponesou v batohu dle 
naplánování, je třeba počítat s místem v batohu 
Finančně by se výlet měl vejít cca do 800 Kč 
Prosba nedávat dětem sladkosti ani elektroniku ani cennosti ani hodinky 
Děti půjdou pěšky cca 3,5 km 
Stany a kotlíky se dětem povezou autem. Kotlíky není třeba mít vlastní, trojnožky by se eventuelně 
hodily. 
Seznamovacího výletu se zúčastní výše uvedené osoby kromě Marcely, děti doprovodí také rodič 
Ondřej Koleno, v úterý večer bude zřejmě vystřídán panem ředitelem, možná je i účast pana 
Zemana. 
Škola je pojištěna. Pedagogický dozor je základně zdravotnicky proškolen. 
 
Doplnění: 12. - 22. září Marcela nebude ve škole. 
 

● Komunikace 
V případě omluv, dotazů a připomínek je třeba obracet se na třídní učitelky, ve třídě Marcely lépe na 
Terku. Raději telefonicky (hovor, sms) než emailem. 
Na pozemku školy (budova+ zahrada) budou vypnuté mobily, výjimkou je jejich použití ve výuce 
Rodiče ze třídy Marcely dostali sebehodnocení dětí, které nebylo v červnu přiloženo k vysvědčení. 
Kdo si nevyzvedl, má možnost se pro něj zastavit. 
 
 

● Výuka 
Střídání pedagogů ve třídě Marcely: 

Pondělí: Terka, Kamila 

Úterý: Marcela, Terka, Kamila 

Středa: Marcela / Terka pak Irča/Inna 

Čtvrtek: Terka/Kamila 



Pátek: Terka/Karel 
 
 
Výuka začíná v 8 hodin, je důležité chodit včas. Děti mohou přijít dřív, zazvonit si a pracovat ve třídě 
– cca od 7 hodin. 
 
 
Práce ve třídě 
Na žádost rodičů se letos přistupuje k tomu, že nabídky prezentací a okruhy probírané látky budou 
rodičům zpřístupněny prostřednictvím gmailových účtů dětí (Google Classroom, pozvánky byly 
rozeslány na g-mail dětí jméno.příjmení@zsmontepce.cz).  
Děti by si měly domácí úkoly volit tak, aby souvisely s probíranou látkou.  
Ve třídě Marcely jsou u prezentací uvedeny i orientační časy, kolik by jim látka měla zabrat. U Katky 
je stejný systém, jen bez orientačních časů.  
Děti budou plánovat na 12 hodin samostatné práce. Každý den je čeká zhruba tříhodinový pracovní 
blok.  
Prezentace uvedené červeně budou končit nějakou podobou „testu“ (test, vysvětlení, vymyslet 
diktát, scénka, plakát…) 
Černě uvedené – následující postup: prezentace > vymyslet svoje příklady > jít do učebnice > ověřit 
pochopení > splněno 
S – samostatně opakování 
¼ - bude rozděleno na 4 části, první část probíhá tento týden 
Další týden bude nabídka prezentací jiná 
 
Informace k plavání 
Byl velký zájem zajistit povinné plavání (povinné, hrazené státem má 4. a 5. ročník) prostřednictvím 
plavecké školy Šárky Šťovíčkové, toto nakonec bohužel zřejmě nedopadne, ještě se zjišťují možnosti 
– zda vůbec jde, legislativa, finance (možný příspěvek 350 Kč navíc?). Je možné, že bude nutné plavat 
s plaveckou školou jako v minulých letech, otázkou je i možné snižování teploty vody a vzduchu. 
PLAVÁNÍ PROTO ZATÍM NEPLATIT 
 
Výzva o pomoc ve třídě Katky 
Vzhledem k přítomnosti dětí z Ukrajiny a dětí s asistencí se shání výpomoc, především na tříhodinový 
blok 
 
Další organizační záležitosti 
Bude zveřejněn stav třídních fondů 
 
Pro toto trojročí se letos neplánuje lyžařský výlet, pojede se na jarní školu v přírodě. Zamýšlí se i 
možnost vyrazit na běžky, bude se chodit bruslit na závodiště. 
 
Pozvánka na další akce 
V kalendáři na webu jsou již naplánované další schůzky 
Nejbližší bude 3. nebo 4. října (bude upřesněno) v 17 hod, sraz bude v každé třídě zvlášť, poté bude 
následovat společná vzdělávací přednáška 
Srdečné pozvání na přednášku věhlasného neurologa – vliv technologií na dětský mozek 
 
Rodičovská platforma - domluveno na navazující schůzce iniciované školskou radou 



Nabídka rodičovské platformy pro projednávání společných třídních záležitostí. Kdo má zájem o 
sdílení a nezapsal svůj e-mail na následné rodičovské schůzce, nechť ho zašle zástupkyni rodičů: 
Eliška Drabinová (eliska.drabinova@gmail.com). 
 

Zapsala: Markéta Dolníčková 


