Zápis ze setkání vedení se zástupci rodičů (SR)
13.10.2015
I. Projednávané záležitosti
1. Informace o přístupu k dokumentům školy – výroční zprávě za školní rok 2014/2015, plánu
na školní rok 2015/2016, Školnímu vzdělávacímu programu, Školnímu řádu s pravidly
hodnocení – http://www.zsmasarova.cz
2. Ve výboru sdružení rodičů (SR) jsou zastoupeny všechny třídy, mimo 9. C. Zástupci rodičů
se shodli na stávajícím složení výboru sdružení:
pan P.Doležel, předseda
paní P.Boháčková, místopředsedkyně
paní K.Kadétová, jednatelka
Účet sdružení vede paní ekonomka školy L.Fejová. Ředitel školy bude spolupracovat
s výborem na přeměnu sdružení na spolek v souladu s občanským zákoníkem. Na účet
sdružení se v tomto školním roce bude vybírat 90,- Kč. Zástupci tříd odsouhlasili pořízení
tabule s pojízdnou interaktivní částí do jedné třídy.
3. Společenský večer (ples) školy se letos poprvé uskuteční v sále líšeňského Dělňáku, a to
26.2.2016. SR bude opět financovat 3 hlavní ceny. Cena vstupenky 90,- Kč. Chceme poprvé
požádat žáky 9. ročníku o předtančení polonézy.
4. Projednány důvody udělení ředitelského volna pro žáky ve dnech 16.11.2015 a 21. a
22.12.2015.
5. Kapacita školní družiny byla navýšena na 300 dětí. Podařilo se uspokojit zájem dětí z 1. - 3.
ročníků a zájemce ze 4. ročníku.
6. Letos poprvé bude zápis do 1. ročníku prováděn elektronicky. Škola obdrží soupis žáků,
kteří mají trvalé bydliště ve spádové oblasti školy. Oblasti školy jsou dány vyhláškou, která se
v současnosti upravuje. Kriteria pro přijetí vytváří Magistrát města Brna a jsou konzultovány
s ombudsmankou. Konečné znění vyhlášky a kriterií bude zveřejněno na webových stránkách
školy.
7. Na webových stránkách školy jsou zveřejněny podrobnosti a termíny k přijímání žáků na
střední školy.
8. Škola zavedla elektronickou třídní knihu od 1. ročníku a elektronickou žákovskou knížku
od 3. ročníku. Využíváme služeb Google (pošta, plánování, podpora žákům formou
classroomu).
9. Škola je v tomto školním roce zapojena do následujících projektů:
Ovoce do škol – čerstvé ovoce na I. stupni
Podpora zaměstnanosti – vrátná a sociální asistenti placení úřadem práce
Brno zvyšuje kvalitu – mentoří podporují žáky s neúspěchem

Globastorylines – učení se metodou příběhů
Erasmus + - spolupráce se 6 evropskými zeměmi
Výzva 56 – výjezdy žáků do Anglie a Německa, podpora čtení
Rodiče vítáni – zapojení rodičů do práce školy
10. Informace o zařazování nových metod – Sfumato (čtení), Hejného matematika.
11. Žákovský parlament – informace o zapojení do projektů (72 hodin, škola pro demokracii)
12. Informace o konání každoroční burzy škol 10.11.2015 v jídelně školy, Veletrhu
základních škol v listopadu v DDM Lužánky.
13. Škola byla kladně hodnocena v oblasti sportu. Náměstkyně primátora přijala vybranou
žákyni a paní učitelku.
14. Informace o možnosti využívání školního hřiště veřejností.
15. Škola umožní přijíždět žákům na jízdních kolech. Po obdržení a zabudování stojanů
budou rodiče o této možnosti informováni.
16. Pro případ rychlé komunikace přítomní souhlasili se zveřejním svých mailových kontaktů
mezi zástupci tříd.
II. Připomínky rodičů
1. Diskuse o vhodnosti elektronické ŽK.
2. Přebírání dětí do ranní družiny.
3. Vzdělávání vyučujících Aj v logopedických třídách.
Kontakty na zástupce tříd
1. A

R. Sedlák

terentete@seznam.cz

1. B

J.Cahová

janca.cahova@seznam.cz

1. C

B.Krojzlová

b.krojzlova@seznam.cz

1. D

E.Kadaňková

malaewa@seznam.cz

1. E

M.Křivánková

krivankova@slapanice.cz

2. A

L.Chlpíková

ds@lucille.cz

2. B

J.Kopuletá

janakopuleta@seznam.cz

2. C

P.Boháčková

pavla.bohackova@securitas.cz

2. D

M.Křivánková

monika.it@volny.cz

2. E

V.Hlávková

verunatko@seznam.cz

3. A

P.Novotná

petano16@seznam.cz

3. B

J.Karásková

JitkaKaraskova@seznam.cz

3. C

A.Krausová

ala.kraus@seznam.cz

4. A

I.Krejčí

ilonakrejci@gmail.com

4. B

S.Pilátová

sona.pilatova@zsmasarova.cz

4. C

I.Drápelová

iva.brno@seznam.cz

5. A

P.Doležel

levaplezelod@seznam.cz

5. B

B.Landová

landovabarbora@gmail.com

5. C

M.Kuncová

martako@post.cz

6. A

K.Kadétová

klaraz@centrum.cz

6. B

J.Kapinusová

jkapinusova@email.cz

7. A

P.Suchá

petra.sucha@email.cz

7. B

L.Tomečková

lenulatomeckova@seznam.cz

8. A

I.Drápelová

8. B

A.Sochorová

alenasochorova@seznam.cz

9. A

H.Vávrová

hankava@gmail.com

9. B

D.Kráčmerová

Dikra71@seznam.cz

Zapsal Zálešák

