Zápis ze setkání vedení se zástupci rodičů
9.4.2019
I. Projednávané záležitosti
1. Omluva za brzký čas konání. V dubnovém termínu následují po setkání s vedením třídní
schůzky.
2. Vyúčtování plesu, který se konal v únoru 2019. V příloze je k dispozici podrobné
vyúčtování. Příští termín je již stanoven na 28.2.2020. Půjde již o 30. ples školy.
3. Informace o zápisu do 1. ročníku. K zápisu přišlo 98 dětí. Z toho je 61 dětí spádových, 17
nespádových a 19 dětí bude mít odklad. Dále škola přijme 12 dětí, které zde již mají
sourozence. Otevřeme 4. třídy.
4. Vyúčtování a stav účtu Spolku. Podrobně v příloze.
5. Informace o 2. Dětské vědecké konferenci.
6. Škola se chystá opět pořádat příměstské tábory o hlavních prázdninách. 1. Se sportovním
zaměřením. 2. Věda nás baví. 3. Včelařský.
7. Informace o zařazení učiva s 3 D tiskárnou do školního vzdělávacího programu.
8. Informace o výsledcích testování žáků Kalibro. Uspokojivé výsledky v 9. ročníku. V 5.
ročníku ještě není k dispozici srovnání se školami v ČR. V příloze podrobnosti.
9. Informace o možnosti získat rodilého mluvčího Aj.
10. Informace o zařazení polytechnické výchovy do školního vzdělávacího programu.
11. Protože se již blížíme naplnění kapacity školy – 700 žáků a prostor školy, je nutné
uskutečnit některá opatření. Čtyři třídy 3. ročníku je nutno redukovat na tři. Budeme
postupovat tak, abychom vytvořili vyrovnané nové kolektivy.
12. V příloze přikládáme některé termíny do konce školního roku.
13. Informace o nabídce volitelných předmětů pro žáky budoucího 6. ročníku.
14. Informace o možném odchodu školy J. Husa z pronájmu a využití uvolněných prostor.
15. Informace o evaluaci v 3., 5. a 9. ročníku v Čj, M, Aj a Nj. V jarním termínu.

II. Připomínky rodičů
1. Proč se neuskutečnily avizované jednodenní lyžařské kurzy.
2. Upozornění na výdej jídla a současnou manipulaci s penězi v jídelně.
Příští setkání výboru spolku rodičů se uskuteční v říjnu 2019 v příštím školním roce.
Zapsal Zálešák

