Pořadové číslo 1/2018

16. 1. 2018
Zápis ze společného zasedání Spolku rodičů a Školské rady

Přítomni: zástupci rodičů z jednotlivých tříd, za Školskou radu: Ing. Světlana Nováková, Ing. Jiří Křivánek,
Mgr. Hana Freibergová, Mgr. Ivana Jelínková, Mgr. Hana Neumanová
Hosté:

Mgr. Ivo Zálešák, omluven Ing. Jaromír Talpa

Omluveni:

Petr Štědroňský

Projednávané záležitosti:
Informace o hospodaření školy v minulém roce podala Mgr. Ludmila Fejová:
Čerpáno: šablony 683 000, Erasmus 1: 438 000,- Kč Erasmus 2: 84 000,- Kč, bezplatná strava
84 000,- Kč
Doplňková činnost 866 000,- Kč, z toho materiál 40 000,- Kč, energie zpět do provozu 198 000,- Kč,
CVČ 255 000,- Kč, tělocvičny a učebny 565 000,- Kč. Zisk 161 000,- Kč, které můžeme použít do
RF a fondu odměn. Spolek rodičů 89 206,- Kč, vratka do SR 9241,52,- Kč za dovolené a
neschopenky správních zaměstnanců.
Na rok 2018:
Erasmus 2: 171 028,11,- Kč, šablony 271 313,56,- Kč, bezplatné obědy 68 223,- Kč
Dary 24 490,- Kč, SR 32 666 777,- Kč, z toho autobusy plavání 42 000,- Kč, na učebnice 448 000,Kč, učební pomůcky 210 000,- Kč, 1 interaktivní tabule
Obec 5 215 000,- Kč, budeme z RF 45 724,- Kč dorovnávat
Opravy elektrospotřebičů a revize 37 000,- Kč, opravy dlaždic sportovišť 62 000, - Kč, opravy
bezbariérového WC 297 000,- Kč, opravy videotelefonů 27 000,- Kč, 1 interaktivní tabule 54 000,Kč, skříně šatny 58 000,- Kč, 21 PC + řídící počítačová učebna 307 000,- Kč, plavání 58 000,- Kč,
UP 112 000,- Kč, mentoři 85 000,- Kč, otevř. škola 84 000,- Kč, desinfekce 3000,- Kč
Informace ředitele školy:
• Poděkování za sponzorské dary (pečení, adopce zvířete ze ZOO, výroba a prodej placek pro
postiženou Terezu z naší školy, podpora na dálku, pomoc dětem v nemocnicích – do akcí jsou
zapojené děti).
• Společenský večer se uskuteční 16. 2. 2018 v Dělňáku v Líšni. Informace prostřednictvím Edookitu,
ve stylu divokého západu. Vstupné je 150,- Kč, na galerii 130,- Kč. Ze SR budou zakoupeny 3
věcné ceny. Hudební doprovod bude zajišťovat kapela Party Leaders.Jjejí cena s ozvučením bude
19 000,- Kč.
• Ovoce do škol – pokračuje. Problémem je mléko do škol – nevhodné kelímky, mléko chodí ve stejný
den jako ovoce.
• Školní jídelna – lehké zlepšení v jídelně, téměř denně jsou k dispozici zeleninové saláty, přibyla
nádoba s pitnou vodou. Rodiče se dohodli, že budou kontrolovat stravu v jídelně náhodnými
návštěvami a zápisem do knihy přání a stížností, která bude k dispozici na viditelném místě. Budou
informovat předsedu školské rady – p. ing. Křivánka.
• Výuka AJ – vše probráno s vyučujícími
• Forma pomoci přestupu na 2. stupeň - všude prolíná ve všech předmětech čtení s porozuměním, je
nutná podpora ve čtení, rozvoj vyjadřovacích schopností – společný projekt formou spolupráce
s knihovnou J. Mahena.
• Je nutné trénovat paměť – ne všechny informace z počítačů, tabletů…
• Zadávání domácích úkolů – formou edookitu i dítěte - zodpovědnost dítěte samo za sebe
• Ředitelské volno 7. 5. 2018, 30. května proběhne Den Země ve škole
• Vánoční strom před školou a krádež světel (8 000,- Kč). V započaté tradici se bude i nadále
pokračovat.

• Nová adresa Školské rady: skolska.rada@zsmasarova.cz
• Tvrdost sociálních sítí – mobily v hodině, jídelně, ŠD – nepoužívat! Spolupráce s městskou policií.
Program: Jeden svět na školách – k dispozici jsou filmy, aktivity, pracovní listy: www.jsns.cz
• Vyhledávání nadaných dětí probíhá i nadále, spolupracujeme s Mensou, máme na škole kroužek
nadaných dětí. Dne 5. 4. 2018 proběhne Vědecká konference. Třídy obdrží leták s různými tématy,
kde si žáci vyberou a budou prezentovat stejným způsobem jako při absolventských pracích. Bylo
by dobré, aby rodiče informovali školu o svém nadaném dítěti. Škola tyto informace nemá
k dispozici.
• Nedaří se rodilý mluvčí – dotaz na rodiče.
• Edookit – funguje i ve školní družině, lze uvolňovat z výuky přes tento program.
• Písemné práce – žák musí být seznámen s výsledkem své práce.
• Školská rada se jednomyslně usnesla, že by ředitel školy Mgr. Ivo Zálešák měl pokračovat i nadále
ve své funkci. Předsedou Školské rady byl jednohlasně zvolen pan ing. Jiří Křivánek.

Příští setkání školské rady je 12.6.2018.
Zapsala Hana Neumanová

