Zápis ze schůze Rodičovské rady při ZŠ Bohumila Hrabala
dne 23. 11. 2016

Informace školy
•
•
•

•
•
•
•
•

nově speciální pedagog paní učitelka Straňáková (tř. uč. 2C)
od příštího roku přibude logoped
vedení školy důrazně upozornilo na zákaz řešení potyček mezi dětmi ve škole
způsobem – do školy přijde rodič dítěte a situaci řeší s cizím (druhým) dítětem osobně.
Vše se musí řešit přes třídní učitele!
20.12.2016 koncert Hrabalových koťat v kostele sv. Vojtěcha od 18h – účast vítána
Mikuláš, kterého zajistila opět paní Kvasničková z financí RR proběhne 2.12.2016
v průběhu vyučování
I. stupeň – plavecký výcvik dle plánu, ŠvP dle plánu třídních učitelů
II. stupeň – zájezd Advent v Německu, zájezd do Španělska – preferují se žáci
s výukou španělštiny, lyžařský kurz a ŠvP dle plánu třídních učitelů
Družina – předvánoční program, v únoru karneval

Dotazy ze strany rodičů
•
•
•
•
•
•

Náboženský kroužek – kapacita naplněna, ale nenašel se termín, který by vyhovoval
přednášejícímu
Bakaláři – problém s avízem na email
Kroužky jazykové – rodilý mluvčí – lze, pokud si rodiče zařídí, pouze jako pronájem
třídy – tedy akce mimoškolní
Parkování před školou – bude poslán dopis na odbor dopravy Prahy 8 s prosbou o
sjednání nápravy
Zadávání domácích úkolů – sjednocení ústní informace během výuky se zápisem
v žákovské knížce, prověření postihů za nepodepsaný domácí úkol
Rodiče navrhují zavedení „burzy učebnic“

Upozornění pro členy RR
Číslo účtu RR pro vklady vybraných příspěvků 245563186/0300 – do poznámky
uvádět třídu a počet žáků
• Poskytované příspěvky RR
 ŠvP, lyžařský výcvik – Kč 25,- na žáka
 Školní výlet – Kč 15,- na žáka
 Zájezd do zahraničí – Kč 35,- na žáka
Položky rozpočtu, který bude po sestavení uveřejněn na stránkách školy v sekci Rada
rodičů
 Potřeby pro kroužky
 Mikuláš
 Den dětí
 Družina, pomůcky pro I. stupeň
•

•

•
•

•
•

 Odměny do soutěží a olympiád
 Knihy
 Školní klub a pomůcky pro II. stupeň
 Besídky, karneval
 Šerpy pro 9.tř.
 Příspěvky na výlety, ŠvP, pobytové zájezdy a lyžařské výcviky
Funkce předsedy a hospodářky Rady rodičů byly dány k dispozici a bude projednáno
na příští schůzce RR v únoru
Informace o schválení příspěvku na Mikuláše ve výši Kč 11.000,- , příspěvku pro 5.A
a 5.C ve výši Kč 1.000,- na komentovanou návštěvu ZOO a příspěvku Kč 2.000,- pro
paní učitelku Semerádovou na nákup časopisů pro UČITELE angličtiny - z časových
důvodů užším vedením RR
Schválení příspěvku na odměny pro účastníky pěvecké soutěže Kč 1.500,Příští termín schůzky RR 22. února 2017 v 17.30h v budově na Zenklově ulici

VŠEM KRÁSNÉ A KLIDNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY!

Zapsala a schválila:
Petra Šustrová
petrasustrova@email.cz
775733768

