
Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín 

 
Zpracovala: Mgr. Marcela Hudková 

V Dobré Vodě u Hořic dne 27.8.2020 

Počet listů: 2 

 

 

Plán pedagogických rad a třídních schůzek 

ve školním roce 2020/2021 

 

 

Pedagogické rady: 
1. ped.rada 28.8. ZŠ, 27.8.2020 MŠ 

2. ped.rada                      23.11.ZŠ, 30.11.2020 MŠ 

3. ped.rada 18.1.ZŠ, 1.2.2021 MŠ 

5. ped.rada 19. 4. ZŠ, 26. 4. 2021 MŠ 

6. ped.rada 21. 6. ZŠ, 28. 6. 2021 MŠ 

7. ped.rada 29. 6. 2021 ZŠ 

 

 

 

 

 

Třídní schůzky: 
1. zahajovací schůzka pro rodiče MŠ   31.8.2020 

1. zahajovací třídní schůzka pro 1. roč.      1.9.2020 

2. třídní schůzka ZŠ (společná)   16.9.2020 

 

3. třídní schůzka ZŠ                                                                      25.11.2020 

2. třídní schůzka MŠ                                                                prosinec 2020 

 

4. třídní schůzka ZŠ  20.1.2021 

3. třídní schůzka MŠ                                                                  květen 2021 

 

5. třídní schůzka  ZŠ  21.4.2021 

 

 

 

Třídní schůzky v MŠ se konají vždy od 15.00 hodin. 

 

 

 

Třídní schůzky v ZŠ se konají vždy od 14.30 – 16.30 hodin. 

Zahajovací (společná) třídní schůzka v ZŠ se koná od 15.30 hodin. 

 

 

 

 

 



                                 Program třídních schůzek MŠ 

 

Srpen: 

Informace o provozu MŠ – Školní řád MŠ, Provozní řád školy, Denní režim  

Pokyn k zajištění bezpečnosti, Aktuální organizační opatření, Směrnice o stanovení výše 

úplaty, stravování dětí  

Koncepce školy a ŠVP mateřské školy, projekty 

Akce školy 

Individuální rozhovory, adaptace dětí 

 

Prosinec: 

Hodnocení činnosti školy, dosažených výsledků, akcí školy 

Zápis dětí do MŠ - informace, zápis do 1. roč. ZŠ 

Odklady školní docházky - individuální problémy 

Akce školy na 2. pololetí, organizační záležitosti 

Individuální rozhovory 

 

Květen: 

Hodnocení uplynulého období 

Příprava předškolních dětí   

Odklady školní docházky 

Výhled pro další školní rok 

Akce školy, organizační záležitosti 

 

 

                                       Program třídních schůzek ZŠ    

   

Září  – 1. ročník 

Školní řád, Řád školní družiny, Řád školní jídelny, provozní řád, aktuální organizační opaření 

Dokumentace – dotazníky, přihlášky, rozvrh hodin, vyučující jednotl. předmětů 

Potřeby pro žáky, domácí příprava, spolupráce s rodiči – komunikace 

Pracovní sešity – souhlas s financováním 

 

 

Září:     

Společná schůzka – informace ředitelky školy  

Školská rada, koncepce školy, ŠVP, Školní řád, Řád školní družiny, bezpečnost žáků, rizika. 

Minimální preventivní program 

Souhlas s úhradou pracovních sešitů pro žáky 

Plán akcí školy na školní rok, projekty 

Souhlas rodičů s výukou anglického jazyka od 2. ročníku 

Organizace provozu školy, zájmové kroužky 

Vyšetření v PPP, IVP - individuálně  

Individuální rozhovory 

 

 

Třídní schůzky v průběhu škol. roku: 

Hodnocení prospěchu a chování 

Hodnocení plnění IVP, inkluze, preventivních aktivit 

Akce školy, organizační záležitosti 


