Zápis ze schůzky Sdružení rodičů s vedením školy - 29. 9. 2015
Přítomni: 23 zástupců tříd ZŠ, ŘŠ, ZŘŠ
1. ŘŠ přivítal zástupce rodičů
2. ŘŠ seznámil zástupce rodičů s představou fungování SR a spolupráce SR s vedením
školy
3. Návrh p. Vojty – zvolení předsedy SR – ke zvážení do příští schůzky
4. Koncepce SR:
- schůzka SR s vedením školy bude vždy následné úterý po třídních schůzkách
v 18,00 hodin ve sborovně školy
- před třídními schůzkami vedení školy rozešle jednotlivým zástupcům rodičů
email, který seznámí rodiče se způsobem řešení problémů z předchozího jednání
SR
- zástupci tříd s tímto seznámí rodiče na třídních schůzkách
5. Informace ŘŠ o škole
- plánování změn ŠVP
- snaha o plnou kvalifikovanost ped. sboru
- nákup nových pomůcek a učebnic
- rekonstrukce IT systému – využívání počítačů ve výuce, v komunikaci mezi
školou a rodiči
- rekonstrukce hřiště – oplocení, uzamčení, osvětlení...
- činnost ŠD – nově kroužky (možná přítomnost vedoucí vychovatelky školní
družiny na příští schůzce)
- plavání – návrh na změnu dopravce, příp. bazénu (Neratovice?)
6. Připomínky SR ke stravování – bylo by vhodné, aby se příští schůzky zúčastnila
vedoucí školní jídelny
7. V souvislosti s jídelnou – ŘŠ informoval rodiče o nové vyhlášce ministerstva
zdravotnictví, týkající se složení potravinového koše
8. Návrh ŠJ – nabídka dopoledních svačin s navýšením ceny stravování. Dle uvážení
rodičů – budou bližší informace přímo od vedoucí ŠJ na příští schůzce
9. Doplnění ke Školnímu řádu – ŘŠ opakovaně připomíná, že žáci mohou o přestávkách
opustit třídu!
10. Dotazy a připomínky zástupců rodičů
- prosba o lepší zajištění vstupu do školy (žáci prvních tříd obchází celou vrátnici a
část šaten)
- lépe zabezpečit vchody do školy (riziko vstupu cizích osob)
11. Diskuse – revitalizace vnitrobloku Vybíralova
12. Princip činnosti zástupce rodičů ve SR – na třídních schůzkách bude mít prostor
(možno bez TU) k diskusi s rodiči, sepíše seznam problému, kritik, pochval, po
návratu TU vyřeší společně ty záležitosti, které jsou v kompetenci TU, ostatní předá
následující úterý na schůzce s vedením školy
13. ŘŠ bude informovat TU o tomto principu
V Praze dne 29. 9.2015

Zapsala: Řezníčková

