Zápis ze schůzky Sdružení rodičů s vedením školy konané dne 26. 4. 2016
Přítomno:
19 zástupců tříd (viz samostatný list)
ŘŠ, ZŘŠ
Úvodní slovo ŘŠ, poděkování za podněty, které byly napsané v sešitech třídních schůzek
-

-

-

dotaz rodičů, zda je reálné zorganizovat plavání pro 3. třídy – pouze při plném hrazení
rodiči (škola hradí výuku plavání pouze na dvě pololetí, což realizujeme v rámci TV
ve 2. ročníku)
připomínka o náročnosti výuky Hv a Prv
žádost rodičů o „trvalou“ TU – bude v rámci možností
opakovaně dotaz na umístění automatu na zdravou výživu – již bylo řešeno a
schváleno SR přemístění automatu na místo s lepší sledovaností, pro lepší bezpečnost
dětí
opakovaně nedostatek toaletního papíru, mýdla a ubrousků na WC – opakovaně
řešeno s uklízečkami a pí. Kleinerovou – nutnost častěji doplňovat
kázeňské problémy žáka 1. B – řešeno s příslušnými rodiči a TU
vztahové problémy mezi žáky 5. A – řešeno s metodikem prevence, ZŘ a PČR
opakované problémy s kázní a výukou ve 2. B – v řešení vedení školy

ŘŠ informoval rodiče
-

-

o personálních změnách, které proběhly již v tomto školním roce a které proběhnou
v září 2016
o připravovaném Dni dětí pro žáky 1. i 2. stupně
o ukončení rekonstrukce hřiště – řešena otázka přístupu veřejnosti – hřiště bude
uzamčeno vždy v době vyučování a provozu školy, poté budeme řešit (správce?) –
zůstává otevřené
o změnách v ŠVP (k nahlédnutí u ZŘ, ke schválení Radě školy) – navýšení hodin M,
ICT, Aj
o stavebních úpravách (dřevěná stěna, rozdělení prostoru) ve ŠD Beruška

Další připomínky rodičů:
-

inkluze na naší škole – zatím v rámci MŠMT odloženo na září 2017, nicméně –
nepředpokládáme velký nárůst žáků se SVP
návrh na „docházkový systém“ – možné řešit pouze se svolením a finančním
odsouhlasením MČ Praha 14 (nákup čipů a docházkového softwaru)
příliš drahý dopravce na plavání – budeme hledat zajímavější a pro rodiče výhodnější
podmínky
problém s výukou v 9. ročnících (Čj, Nj) – řeší vedení školy
možnost otevření kroužku AJ v příštím školním roce – zatím nereálné, právně
komplikované, zvážíme.

