22.11. 2016 – 16:00

Zápis ze 72. schůze SRPŠ
1. Přivítání, prezence a kontrola docházky
Nepřítomnost zástupců z tříd 2A a 4C
2. Pravidla schůzek SRPŠ
Druhé třídní schůzky školního roku 2016/2017 se budou konat ve čtvrtek 1. 12. 2016
1. stupeň – 15,45
2. stupeň – 16:30
-

-

třídní schůzka bude mimořádně začínat vernisáží, zahájí předseda třídy, který předá
informace, které se řešily na SRPŠ, a poté předá slovo třídnímu učiteli, nakonec
pozve rodiče na tradiční raut v aule školy.
Děti nemají na raut přístup – proto bude až do 18,00 hod. otevřena družina.
Důležitá účast na všech schůzkách SRPŠ. V případě, že se někdo nemůže účastnit,
zjedná si předseda za sebe zástup.

3. Výpomoc na rautu k třídním schůzkám zajistí:
od 15,15 hod. paní Králová a Konarzewská
od16, 45 hod. paní Lebedová, Svbodová a Špringerová
4. POKLADNA
Stav pokladny SRPŠ je 27712,- Kč z čehož je 10770,- rezerva z loňského plesu.
Vzhledem k nízkému stavu pokladny (příspěvky budou teprve vybrány) se
neschvalovaly žádné žádosti o příspěvek. Všechny žádosti byly přesunuty na další
schůzi SRPŠ.
5. PLES ŠKOLY – 11. 03. 2017
08. 03. 2017 balení tomboly v 16,00 hodin. Zúčastní se všichni předsedové tříd,
můžou přijít i zástupci. Na třídních schůzkách budou distribuovány krabice na dary
do tomboly včetně seznamů, které je potřeba vyplnit – nemusí být jmenný seznam,
ale MUSÍ být zapsány darované předměty. Předsedové požádají rodiče o věcné dary
do tomboly.
6. ŠKOLSKÁ RADA 19. 10. 2016.
- Schválená výroční zpráva.
- Projednaná problematika nedostatku učitelů, momentálně všechny předměty i
vyučovací hodiny pokryty, ale je možné, že se ještě změní rozvrh. Nebude se hýbat
s časy, pouze se můžou určité hodiny prohodit.
- Řešená tzv. pamlsková vyhláška – odstraněny automaty ze školy, očekává se i
zavření školního bufetu.
7. KOŽNÍ INFEKCE
- Zbytečně vyvolaná panika, ředitel měl vše pod kontrolou, učinil kroky nad rámec
svých povinností. Všechny děti byly řádně informovány rozhlasem.
8. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 7. 2. 2017 OD 8,30 DO 16,30 HODIN
Den otevřených dveří není pouze pro budoucí zájemce o školu, ale jsou zváni i
rodiče studujících dětí. Rodiče mohou vidět práci učitelů v jednotlivých předmětech,

ale i to, jak se právě jejich dítě aktivně zapojuje do hodiny. Den otevřených dveří je
letos později, protože zápisy do prvních tříd se budou konat až v dubnu.
9. LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 18.. – 24. 3. 2017 BENECKO
10. Příští SRPŠ pravděpodobně 18. 4. 2017 a tř. schůzky 27. 4. 2017
11. Diskuze
-

Rekonstrukce dívčích toalet v létě 2017.
Zápis známek na internet - nastalo velké zlepšení v rychlosti zapisování známek na
internet, příští rok se přejde pouze na elektronické žákovské knížky.
Vybrané peníze za výrobky na jarmarcích pořádaných školou – žáci si za ně mohou
koupit různé věci sloužící pro zábavu, např. hrací stoly na fotbal, ping-pong apod. O
tom co se pořídí, rozhoduje školní parlament, který je volen ze zástupců jednotlivých
tříd.

