
Třídní schůzky 21.9.2022 

Komunikace s učitelkou 

• pracovní e-mail: dusova@zseden.cz 

• informace sledujte na stránkách třídy www.zseden.cz - stránky tříd - 1. stupeň - 1. C. 
o co je zde zveřejněno, je považováno za sdělené 

• informace v ŽK – vždy prosím podepište, že jste četli  

• „poštu“ (vzkazy, dokumenty) posílejte prosím v plastové obálce označené jménem dítěte, obálku vždy 
pošlu zpět 

• konzultace – pokud bude potřeba osobní schůzka, sjednejte si termín e-mailem, ve sjednaném 
termínu mě najdete v 1. patře v kabinetě 1. stupně nebo ve třídě 
 

Omlouvání absence  

• nejpozději do 3 dnů od začátku absence na e-mail učitelky či telefonicky 

• po skončení absence vždy napsat písemnou omluvenku do ŽK, rodiče se informují, co si má žák v době 
nepřítomnosti v učivu doplnit, na třídním webu budou zveřejňovány týdenní plány 

• pokud bude žák chybět více než tři dny, např. z důvodu rodinné dovolené, je třeba předem dodat 
písemnou „Žádost o uvolnění“  
 

Příprava do školy 

• děti by si měly každý den kontrolovat aktovku a penál, kontrolu prosím připomeňte a dohlédněte na 
ně, zároveň prosím vést k co největší samostatnosti 
 

Hodnocení  

• razítka, smajlíky, slovní hodnocení, 1. pololetí bez známek 

• prosím o pravidelnou kontrolu ŽK 

• povídat si s dětmi o tom, jaké hodnocení dostaly a proč, jak se měly ve škole, jak se jim dařilo (zajímat 
se, rozvíjet slovní zásobu) 
 

Domácí úkoly 

• nedodělané úkoly ze třídy, dobrovolné úkoly 

• úkol bude vždy označen červeným puntíkem 

• prosím vždy o podepsání úkolu rodiči 
 

Pomůcky 

• Kufřík na VV 

• Pomůcky na TV (převlečení do tělocvičny i na hřiště, obuv do tělocvičny i na hřiště) 

• Mazací tabulka 

• Vybavený penál (ořezané tužky, pastelky, nůžky, lepidlo) 
 

Kalendář, důležité akce 

• Volno 
o 23.9.2022 Ředitelské volno 
o 26.-27.10.2022 Podzimní prázdniny 
o 16.-18.11.2022 Ředitelské volno 

▪ Pokud někdo potřebuje do družiny, je nutné se včas přihlásit 
o 23.12.2022-2.1.2023 Vánoční prázdniny 

• Výlety 
o 30.9.2022 NHL GLOBAL FUN TOUR Náměstí republiky 
o Říjen - Dům čtení Ruská  
o 8.12.2022 Divadlo Minor – 160,- 
o 23.1.2023 Toulcův dvůr - 140,- 

• Jablkobraní 
o 5.10.2022 17:00 
o Školní zahrada 

http://www.zseden.cz/
https://1c.tridy.zseden.cz/


o Dobrovolná akce, neformální setkání pro učitele, žáky a jejich rodiče 

• Tvořivá dílna 

• Edukavárny  
o Návrhy rodičů na téma jsou vítány, pokud budou zaslány alespoň 14 dnů před 
o 4.10.2022 17:00 
o 8.11.2022 17:00 

• Třídní schůzky 
o Listopad - Tripartitní třídní schůzky  

 
Školní poradenské pracoviště 

• Školní psycholožka 

• Školní speciální pedagožka 

• Sociometrické šetření v průběhu měsíce října 
 

Škola v přírodě 

• 19.6.-23.6.2023  

• Předpokládaná cena 4500,- 
 

Ostatní akce 

• Celé Česko čte dětem 

o Koordinátorka dobrovolníků Mgr. Zuzana Cháberová (chaberova@zseden.cz) 

• Ovoce do škol 

• Mléko do škol (lžičky) 

• Jedna škola, jedna kniha 

• Zdravá škola 
o Dbát na správné sezení 
o Správné držení tužky, vhodná tužka 
o Kontrolovat hmotnost aktovky, nevyžadovat po dětech každý den všechny učebnice, možnost 

nechávat učebnice a některé pomůcky ve škole 
 

Doučování 

• Nabídka na začátku října 

• Přihlásit žáky přes e-mail  

• Zdarma  
 
Ostatní informace  

• Teams 

• Portfolia 

• Výpomoc rodičů (doprovod na akce, popsané papíry, reklamní předměty) 

• Panenky UNICEF 

• Příprava na čtení (slovní fotbal, vytleskávání, hláskování, „marťanština“) 

• Fotky na stránkách třídy  (v případě nesouhlasu napsat e-mail) 

• ŠOP 

• Pracovní sešity 

• Nadační fond 
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