Zápis ze společného setkání vedení se zástupci rodičů (SR) a rady školy
11.4.2017
I. Projednávané záležitosti
1. Vyúčtování plesu, který se konal v únoru. Vybrala se částka 44 000,- Kč, po odečtení
nákladů (sál, kapela, hasič,…) činí zůstatek 13 700,- Kč z letošního plesu. Nově pojatá
distribuce vstupenek pouze v kanceláři školy byla úspěšná. Na účtu je 35 892,- Kč. Návrh na
využití finanční částky bude projednán v říjnu. Rodiče navrhli zakoupení další interaktivní
tabule.
2. Škola vyhlásila po dvou letech Anketu pro rodiče, týkající se hodnocení naší školy. Prosba
o zodpovězení otázek, které zůstávají stejné jako v roce 2015 protože chceme porovnat
výsledky. Anketa je anonymní, rodiče jsou informování i pomocí webových stránek tříd.
Přiděleny kódy k přihlášení. Termín: do 30.4.2017
3. Výběrové řízení na pořízení výtahu ve škole. Práce započnou 26.6. Během prázdnin by měl
být výtah vybudován. Umístěn bude v pavilonu B. Spolu se zakoupením schodolezu
do pavilonu C se škola stane bezbariérovou.
4. Zápis žáků do 1. tříd proběhl 7. a 8. dubna – přišlo 123 dětí. Poprvé jsme využili rezervační
systém pro rodiče, který se osvědčil. Otevřeme 3 běžné třídy a 1 speciální logopedickou.
Naplněnost školy se příští školní rok blíží kapacitě 700 žáků.
5. Krajským úřadem byl opět vyhlášen projekt Obědy do škol pro děti ohrožené chudobou.
Do letošního projektu bylo zařazeno 19 dětí. Pro příští školní rok se škola opět přihlašuje.
6. Informace o projektu Bezpečně do školy. Na naší škole se s návrhy zúčastnilo všech 29
tříd.

Od rodičů přišel jen jeden návrh. Výsledky byly předány zřizovateli k dalšímu

projednávání. Škola již zajistila osvětlení budovy 2 novými reflektory pro větší bezpečnost
před školou.
7. Tak jako v loňském školním roce proběhne i letos v termínu 15. – 21.5. Projekt Edison.
Školu navštíví 5 - 8 zahraničních studentů, kteří budou prezentovat v anglickém jazyce své
země. Projekt proběhne s žáky 4. - 9. ročníků. Rodičům poskytneme veškeré informace o

studentech. Budeme požadovat, aby se studenti vyhnuli náboženským otázkám. Povoleno
bude pouze fotografování paní učitelkou Štěpánovou. Třídní učitelé ani studenti nebudou naše
žáky fotografovat. Bylo by dobré, aby se členové výboru spolku rodičů nebo rady školy přišli
na průběh projektu podívat. Uvítali bychom možnost ubytování studentů v rodinách.
8. Informace Ing. architekta Kováře k prostoru před školou. Byla představena vizualizace
s představením jednotlivých prvků. Smyslem úpravy prostoru před školou je získat prostor
pro ŠD, místo pro venkovní výuku, oddechový prostor s lavičkami a posezením a oplocení
celého prostoru. Proběhla diskuse rodičů a padly pozměňovací návrhy. Pan architekt
zapracuje návrhy rodičů do studie a rodiče se budou moci opět k návrhu vyjádřit. Pan
místostarosta Talpa doporučil projednat záměr s obyvateli protějších domů.

II. Připomínky rodičů
1. Diskuse o projektu Edison. Možnosti zneužití.
2. Diskuse k projektu úpravy prostoru před školou.
Příští setkání výboru spolku rodičů se uskuteční v říjnu 2017 v příštím školním roce.
Zapsal Zálešák

