Zápis ze schůzky Sdružení rodičů s vedením školy dne 20. 9. 2017
1. ŘŠ přivítal rodiče v novém školním roce a seznámil je s personálními změnami
2. Odpovědi na problémy, které vyplynuly z třídních schůzek
– nelze umístit asistenta pedagoga ve třídě bez doporučení ŠPZ
- snahou školy je zajistit plně fungující poradenské zařízení ve škole, speciálního
pedagoga máme, intenzivně sháníme (inzeráty) školního psychologa, aktivně
pracuje výchovný a kariérový poradce a metodik prevence sociálně patologických
jevů
3. ŘŠ komentoval situaci, která nastala v loňském školním roce – nedostatek učitelů,
častá fluktuace i v období školního roku
4. ŘŠ seznámil rodiče s organizací školního roku (na webu školy k dispozici)
5. Dle slov ŘŠ – pro správný a bezproblémový chod školy je třeba intenzivní spolupráce
rodičů a školy
6. Vysvětlení centrálních nákupů – máme zažádáno o IA tabule včetně softwaru, nová
PC do učeben a kabinetů, nábytek – do tříd, do kabinetů – lepší pracovní prostředí
7. Plavání – opakovaně se rodiče negativně vyjádřili k autobusové dopravě, která odmítla
přijíždět pro děti ke škole (rodiče 2. tříd, kterých se výuka plavání týká, jsou
spokojeni) – ŘŠ vysvětlil rodičům problém příjezdu autobusu do ulice Vybíralova
v době nástupu dětí do MŠ a ZŠ – zvýšený počet parkujících aut v poměrně úzké ulici
znemožňuje pohodlný a bezpečný vjezd velkého autobusu
8. Dotazy rodičů:
- lyžařský výcvik – ano organizujeme, bude-li zájem ze strany rodičů žáků 2. stupně
v termínu 20. – 26. ledna 2017 – zatím vše v jednání, čekáme na smlouvy
- ředitelské volno čt a pá před Vánocemi – rodiče souhlasí, bude oznámeno oficiálně
na listopadových třídních schůzkách
- problémový žáci v 3. C – bohužel, nelze řešit asistentem, struktura třídy je taková,
jaká je, v každé třídě je mnoho žáků s problémy
- ŠD vyžaduje potvrzení platby – výpisy z účtů – ano, toto je zbytečné pokud máme
elektronické platby a je vše dobře dohledatelné. Potvrzení budeme vyžadovat
pouze v případě, že platba bude neidentifikovatelná či nedohledatelná
- problém s odhlašováním obědů – údajně nemají rodiče zpětnou vazbu, zda obědy
odhlásili – dle slov vedoucí kuchyně: paní hospodářka ŠJ vždy odpovídá, případně
rodiče mohou překontrolovat přímo v elektronickém systému objednávání obědů
- žádost o jídelní lístek na celý měsíc – dle slov vedoucí ŠJ není v našich silách
z důvodu změn, které se musí v souladu se spotřebním košem občas udělat,
pokusíme se umístit jídelní lístek na co nejdelší období alespoň ve formě
dokumentu Word na web stránkách školy
- systém BAKALÁŘ – postupně budeme zavádět i na 1. stupeň, do budoucna plná
elektronizace (ŽK, TK, komunikace)
- připomínky k výuce Aj na 1. stupni – s příchodem nových aprobovaných pí.
učitelek doufáme, že situace s výukou cizích jazyků se bude neustále zlepšovat
využíváním nových metod a forem výuky
9. návrh ŘŠ – zaregistrovat Sdružení rodičů jako spolek – p. Nový se ujal zařizování.

