Zápis ze setkání vedení školy s rozšířeným výborem spolku rodičů
17. 10. 2017
Projednávané záležitosti
1. Důležité dokumenty školy – Školní vzdělávací program 11. verze, Školní řád, Pravidla
hodnocení žáků, výroční zpráva za školní rok 2016/2017, plán na školní rok 2017/2018. Vše
zveřejněno na webových stránkách školy www.zsmasarova.cz . V písemné podobě u ředitele
a na vrátnici školy. Významné změny ve školním řádu – povinnost ředitele školy oznámit na
OSPOD jakékoli slovní napadení žáka žákem nebo pedagogického pracovníka žákem.
Projednáno používání mobilů.
2. Společenský večer se uskuteční 16. 2. 2018 v Dělňáku v Líšni. Vstupné 150,- Kč, SR
poskytne opět tři ceny do tomboly, rodiče byli požádáni o přispění do tomboly. Stále hledáme
vhodnou hudbu.
3. Kapacita školní družiny je naplněna, 300 žáků, přednostně pro žáky 1. – 3. ročníku. Letos
se dostalo i na žáky 4. ročníku. Poplatek 150,- Kč na měsíc.
4. Projekty v tomto školním roce: Ovoce a mléko do škol – 1. a 2. stupeň
Podpora v zaměstnání – vrátná
Brno zvyšuje kvalitu – mentoři
Erasmus – mezinárodní spolupráce
Rodiče vítáni
Global Storyliness
Obědy pro žáky ze sociálně znevýhodněných rodin
Podpora pro žáky s PAS
5. Spolupráce školy s dalšími institucemi: PF Brno na dalším doučování žáků
Mensa – Klub šikovných dětí
Atletika pro děti do škol
Ak Olymp – atletický oddíl
Věda nás baví
6. Informace o tematické inspekci ČŠI, závěrečná zpráva.
7. Odpovědi vedení školy na otázky z ankety rodičů.
8. Volby do školské rady. Vyhlášení voleb pro zástupce rodičů a učitelů. Volby proběhnou
v listopadu během třídních schůzek. Kandidáti se mohou hlásit řediteli školy.
9. Během prázdnin byly přestavěny dvě toalety na toalety pro vozíčkáře a postaven výtah.
Škola se tak stala bezbariérovou.
10. Diskuze o červnovém případu šikany na sociálních sítích a jak vedení případ řešilo.
Poukázáno na velké nebezpečí sociálních sítí. Škola bude pracovat s dětmi již od 3. ročníku a
seznamovat je s nebezpečím na sítích.
11. Informace o preventivních opatřeních proti žloutence.
12. Přítomní odsouhlasili pořízení další interaktivní tabule a použití výtěžku 10.287,- Kč
z červnové akademie.
13. Diskuse o změně informačního systému Edookit.

14. Diskuse o řešení situace na přechodu na Goldově ulici. Jednání s obcí.
15. Některé třídy 2. stupně se účastní projektu krokování ve spolupráci s univerzitou
v Olomouci.
16. Od 23. 10. Budou obě tělocvičny volné. Končí oprava MŠ Strnadova.
Podněty rodičů
1. Jídelna. Parlament uskuteční anketu o kvalitě a oblíbenosti jídla.
2. Výuka Aj. Vnitřní diferenciace ve druhých skupinách. Posuny mezi skupinami.
3. Pozdní dodání rozvrhů. Požadavek na sdělení již na konci školního roku.
4. Zodpovědnost žáků za zadávání domácích úkolů.
5. Informace o ŠD na Edoo.
Zástupci tříd
1. A

M.Nováková martin.novakova@email.cz

1. B

E.Nováková novakova@ped.muni.cz

1. C

P.Konečný

kony@email.cz

1. D

K.Grácová

katy.tom@centrum.cz

2. A

R.Zemánek

rzemanek1@gmail.com

2. B

P.Žáková

petra.sucha@email.cz

2. C

M.Nováková martin.novakova@email.cz

2. D

K.Kadétová

2. E

S.Gregorová gregorova.sima@seznam.cz

3. A

T.Findeisová tereza.findeisova@seznam.cz

3. B

J.Cahová

3. C

B.Krojzlová b.krojzlova@seznam.cz

3. D

E.Kadaňková malaewa@seznam.cz

4. A

P.Stoklasa

petr.stoklasa@volny.cz

4. B

I.Holková

ilonakrejci@gmail.com

4. C

P.Boháčková pavla.bohackova@securitas.cz

4. D

H.Petrovská hana.pet@email.cz

5. A

L.Hauserová lenka.houfova@post.cz

klaraz@centrum.cz

janca.cahova@seznam.cz

5. B

M.Valentová marievalentova@gmail.com

5. C

A.Puková

alena.pukova@seznam.cz

6. A

I.Holková

ilonakrejci@gmail.com

6. B

I.Drápelová

iva.brno@seznam.cz

6. C

I.Havlíčková mgrih@seznam.cz

7. A

P.Doležel

levaplezelod@seznam.cz

7. B

B.Landová

landovabarbora@gmail.com

8. A

K.Kadétová

klaraz@centrum.cz

8. B

A.Balážová

ajuli@seznam.cz

9. A

nebyl zvolen

9. B

L.Tomečková lenkatomeckova@seznam.cz

Příští setkání proběhne 16. 1. 2018 společně s nově zvolenou školskou radou.
zapsal Zálešák

