Zápis ze schůzky Sdružení rodičů s vedením školy konané dne 1. 12. 2015
Přítomni: 20 zástupců tříd ZŠ (viz podpisy), ŘŠ, ZŘŠ
Úvodní slovo ŘŠ, přivítání rodičů, poděkování za podněty, které byly napsané v sešitech z TS
-

řešení problémů, které vyplynuly z TS – viz samostatný list

Další připomínky rodičů:
-

-

-

-

-

-

nové družinové lístky – je třeba řádně vysvětlit, ideálně vytvořit jednotné lístky, které
budou k dispozici na web stránkách školy
opakované problémy s automatem na mléko „happysnack“ – škola bude řešit
přemístěním automatu a lehkým omezením přístupu a zvýšeným dozorem v době
možného vyzvedávání
rodiče prvostupňových dětí neznají všechny vychovatelky ŠD – vyřešíme dodatečným
představením v rámci TS, od příštího školního roku budou vždy při zahájení společně
s TU 1. tříd přítomné před školou
dotaz, zda by nebylo možné otočit zvonky ve vrátnici na venkovní stranu – omezený
přístup do školy – zvážíme
pí šatnářka často odchází z vrátnice – nehlídaný vstup do školy – budeme řešit osobně
s paní vrátnou
dotaz rodičů, zda by mohli získat prostřednictvím web stránek více informací
k plánovanému zájezdu do Londýna – bude řešeno s pí. uč. Vadašovou, bude
zorganizována schůzka organizátorů výletu s rodiči zúčastněných žáků
rodiče připomínkovali špatně uklizené WC, nedostatek toal. papíru, ručníky, mýdlo –
momentálně tento problém řešíme
nespokojenost s výukou matematiky v některých třídách – příliš přísný přístup,
neosobní, spíše středoškolský styl výuky, děti nezvládají tempo a nároky
prosba – v případě dlouhodobějšího záskoku za TU prosím sdělit jméno a kontakt na
zastupující pí. učitelku. Případné změny rozvrhu vždy včas hlásit (odpadlé hodiny
apod.)
zvážit a promyslet vstup žáků přípravných a prvních tříd do školy – obcházejí celou
vrátnici, aby se dostali do své šatny – promyslíme
rodiče pochválili vedoucí ŠD za perfektní práci s dětmi
rodiče pochválili pí. uč. z přípravné třídy za výbornou práci s dětmi
zvážit možnost bezhotovostních plateb (ŠvP, LVK,…) – projednáme s ekonomkou
školy
problémy s objednáváním obědů – změna oběda – zřejmě z důvodu systému, který po
připsání částky za obědy přihlásí samé 1 bez ohledu na dřívější objednávky – musíme
sdělit rodičům, aby objednávali až po odečtení částky z účtu
informace a přípravě čipů v hodnotě +-100,- Kč – zřejmě od příštího roku

ŘŠ informoval rodiče o rekonstrukci hřiště s možností lepšího osvětlení cesty

ŘŠ informoval rodiče o ředitelských dnech volna 21. a 22. prosince – provoz školní družiny
bude omezen do 14,00 hodin. ŠJ nevaří!

V Praze dne 1. 12. 2015

Zapsala: I. Řezníčková

