Zápis ze společného setkání vedení se zástupci rodičů (SR) a rady školy
10.1.2017
I. Projednávané záležitosti
1. Představení pana místostarosty Ing. J.Talpy, který má nově na starosti školství a investice na líšeňské radnici.
2. Školní ples – uskuteční se 10. 2. 2017 v Dělňáku v Líšni, ve stylu black and white. Nově je pojata distribuce
vstupenek pouze v kanceláři školy a tombola. Podpora školy prostřednictvím zakoupení čestné vstupenky.
Předtančení polonézy žáky naší školy, občerstvení pomocí cateringové společnosti. Vstupné 100,-, 80,- a 50,Kč. Hlavní ceny do tomboly věnuje SR, zakoupí škola. Prosíme o jakékoli sponzorské příspěvky do tomboly.
Každá třída přispěje cenou v hodnotě 10,- Kč na žáka.
3. Informace o opětném výskytu žloutenky ve třídách I. A a II. D. Informace o organizaci tříd v karanténě a
opatřeních proti šíření nemoci do jiných tříd.
4. V důsledku výskytu žloutenky je ohlášená tematická inspekce posunuta na neurčito po skončení karantény
11.2. respektive 25.2.2017.
5. Rodiče měli možnost posoudit sortiment z automatu umístěného ve škole. Společnost, která sortiment
dodává, garantuje, že výrobky jsou v souladu s „pamlskovou“ vyhláškou. Za těchto podmínek rodiče souhlasí
s pokračováním prodeje z automatu. Nesouhlasí s prodejem baget. Ředitel zařídí vyjmutí baget z nabídky.
6. Diskuse o dalším konání přednášek pro rodiče prvňáků na začátku školního roku. Dohodnuto v přednáškách
pokračovat a věnovat větší pozornost propagaci.
7. Důležité termíny:
- 27. – 29.1.2017 – veletrh odborných středních škol v Olympii
- 7.2.2017 – prezentace líšeňských základních škol na radnici
- 16. – 17.2.2017 – veletrh brněnských základních škol v DDM Lužánky
- 7.4.2017 – zápis do líšeňských základních škol, opět elektronicky, naše škola bude otvírat pouze 3 třídy pro
děti ze spádových ulic školy
- 6.6.2017 – zasedání rady školy a hovorové hodiny - pozor změna!
- 22.6.2017 – slavnostní akademie k 35. výročí otevření školy v Dělňáku, chystá se bulletin
8. V pololetí žáci obdrží výpis z vysvědčení a budou hodnoceni známkami ze všech předmětů (i 1. ročník).
9. Diskuse o stávajícím systému hovorových hodin a třídních schůzek.
10. Projekt Bezpečná cesta do školy. Škola i rodiče se zapojí. Jde o to, zmapovat okolí školy z hlediska
bezproblémového a bezpečného příchodu dětí do školy. Žáci a rodiče vytvoří mapu problémových míst a ta
bude zaslána na líšeňskou radnici, která bude s odborníky řešit možné změny k lepšímu.
11. Diskuse o používání mobilů ve škole. Ve školním řádu je zakotveno ustanovení o požívání mobilů v
hodinách. Striktní návrh na úplný zákaz používání v prostorách školy nebyl přijat. Po dohodě s rodiči škola do
školního řádu zapracuje zákaz používání mobilů při činnostech ve školní družině a při obědě. Zákaz používání
mobilů o přestávkách si mohou odsouhlasit rodiče v jednotlivých třídách.
II. Připomínky rodičů
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1. Diskuse o třídnických a hovorových hodinách.
2. Diskuse o používání mobilů ve škole.
Příští setkání výboru spolku rodičů se uskuteční 11.4.2017 spolu s třídními schůzkami.
Zapsal Zálešák
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