Zápis z jednání Rodičovské rady dne 4. února 2015

Informace školy:
II. stupeň
-

-

-

žáky čekají akce – lyžařský výcvik, školy v přírodě a výlet do Terezína
žáci obdrželi výpis vysvědčení – známky jsou k dispozici v elektronické žákovské knížce
v záložce historie. Váha známek hodnocení do 10 byla zrušena, jelikož se nevyužívá, nyní se
bude používat jen do stupně 5
v elektronické žákovské knížce lze vidět průměrná známka u jednotlivých předmětů. Dle
vnitřních pokynů školy je průměr zaokrouhlován 1,54 = známka 1; 2,54 = 2 atd., je-li průměr
větší než 1,54 = 2; 2,54 = 3 atd.
v elektronické žákovské knížce se také osvědčilo užívání sdělení omluvenek, pochval či
napomenutí
upozornit rodiče na školní řád, omluvenky psát nejpozději do 3 dnů po ukončení absence žáka
vyučujícím z matematiky připomenout odklikání domácích úkolů v el. žákovské knížce
dle školního řádu platí zákaz užívání mobilních telefonů. Během vyučování jsou mobily na tichý
režim, případně vypnuty, o přestávkách lze použít pro sms. Ve školní družině platí zákaz hraní
her na telefonu, je možné si zavolat s rodiči. Rozhodně se doporučuje zákaz sluchátek.

I. stupeň
-

-

-

žáky čekají výjezdy – škola v přírodě, plavecký výjezd
s ohledem na plavecký výjezd bude výuka přizpůsobena týdnu plavání
2.C – změna rozvrhu aby lépe vyhovovala potřebám žáků
4. ročníky změna poměru předmětů vlastivěda a přírodověda, poměr 2:1
od školního roku 2015/2016 se plánuje používání elektronických žákovských knížek i na 1.
stupni, bez známek. Bude zavedena za účelem systému sdělení rodičů, domácích úkolů,
omluvenek atd.
vedení školy zatím neuvažuje, že by byl systém elektronické žákovské knížky využíván i školní
družinou. Zatím komunikace školní družiny - sdělení, kalendář akcí atd. bude dále fungovat
formou komunikace s vedení školní družiny – tj. p. Kvasničkovou nebo formou školních
zpravodajů.
vedení školy rozhodně není proti školám v přírodě, ale tyto akce jsou plně v kompetenci třídních
učitelů a vedení pouze slouží jako dohlední a kontrolní orgán. Není možné, aby jelo na školu
v přírodě jen pár dětí ze třídy, je potřeba minimální počet 20 dětí aby akce nezpůsobila problémy
s rozdělením žáků, kteří nepojedou do jiných tříd a celá akce měla smysl jak pro tmelení
kolektivu třídy a jeho utužení. U jiných akcí je možné počet snížit, vše dle aktuální situace a
dohody s vedením školy.

Školní družina
-

žáky čeká karneval – dva termíny, rozděleno na 1-2 ročník a 3-4 ročník
plánuje se spolupráce s Útulkem pro zvířata v Troji
všechny akce jsou včas vylepeny v notýscích žáků
aktuálně má školní družina schválenou kapacitu max. 420 dětí v 19 oddělení

-

-

vzhledem k složitému dohledání plateb školní družiny a špatné platební morálky rodičů na 2.
pololetí se odsouhlasila od školního roku 2015/2016 platba na celý školní rok najednou na
začátku září. Ve výjimečných případech (sociálně slabší rodiny) bude povolena výjimka na více
plateb po nižších částkách, stejně tak i placené školní kroužky
pokud je žák během roku odhlášen ze školní družiny dříve, samozřejmě se poměrná část platby
vrací zpět rodičům

Ostaní
Focení tříd - Odsouhlaseno, že se nadále budou fotografovat v květnu jednotlivé třídy jako celek.
Stávající dodavatel fotografických služeb již nechce služby vykonávat, bude osloven nový.
Parkování před školou – lze zastavit na chvíli u školy po dobu potřebnou pro odvod či vyzvednutí
žáka, čas co nejvíce zkrátit vzhledem k rannímu chaosu na silnici před školou. S policií o situaci se po
zkušenostech nejedná a nijak jednat nebude vzhledem k toleranci policistů neudělování pokut na
zákazu stání před školou.
Vedení školy zkonzultuje s učiteli anglické výuky na I. stupni návrh na zavedení jednotného slovníku
– vacabulary z něhož bude jasné, které slovíčka mají znát.
Jídelna Na Korábě – začínají se jemně projevovat menší nedostatky, které budou jednotlivě řešeny
s novou paní hospodářkou (systém a termín kdy je připsaná platba v bance a tato platba zaevidována
v systému objednávání stravy www.strava.cz).
Předložena žádost žáku 9. ročníků – financování výroby šerp pro letošní rok – žádost schválena ve
výši 7.000,- Kč.
Zápis prvňáčků - 3 - 4. 2. 2015 přihlášeno 150 dětí. Hodně dětí omluveno pro plošnou chřipkovou
epidemii. Vypsán náhradní termín na 11. 2. 2015. Předpoklad školy, že bude cca 100 pevných
zájemců. Potvrzení o přijetí školy bude letos zveřejněno později, dle maximální zákonné lhůty. Jelikož
se množí případy návštěvy dětí na více zápisech. Zveřejnění přijetých dětí proběhne po plánové
schůzce s rodiči budoucích prvňáčků v květnu.

Příští zasedání RR: 8. 4. 2015 – budova Na Korábě.
Prezenční listina k nahlédnutí u zapisovatele.
Zapsala: Marie Marcoňová, 4. 2. 2015 (marie.marconova@gmail.com)
Schválil: Bohumil Hajný (hajny.bohumil@centrum.cz)
Dotazy ohledně hospodaření: Petra Šustrová (petrasustrova@email.cz)

