Setkání se zástupci rodičů jednotlivých tříd
úterý, 15.3.2016, 16:00
Body jednání:
zahájení a uvítání rodičů v Galerii školy - Mgr.D.Křápková, ředitelka školy
sběrové akce ve školním roce 2015/2016 – dvě již proběhly, jedna naplánována na květen 2016
úspěch školy: v soutěži škol ve sběru papíru vždy 1.místo: finanční odměna od odběratele sběru + finance za odevzdaný sběr →
posílení rozpočtu školy na sportovní aktivity žáků a na odměny za žákovské soutěže
prosba pro rodiče: vážení sběrových balíků s nalepeným údajem (celkový součet váhy sběru vykázaný školou se liší (je vyšší)
od celkového součtu váhy sběru vykázaný odběratelem
příspěvek rodičů – uvítání možnosti závozu objemnějšího sběru do areálu školy k výměníku – škola upřesní přesný termín,
kdy bude toto možné (nelze z důvodu bezpečnosti nechat neustále otevřená vrata do areálu školy)
oslavy 800.výročí první zmínky o Příbrami – škola se účastní těchto oslav
10.6. – akce Děti slaví 800 (Nový rybník) – přehlídka složek IZS – účast vybraných tříd 1.stupně v dopoledních hodinách
10.6. – průvod městem ve večerních hodinách (účast vybraných žáků 1.stupně)
11.6. – průvod městem v dopoledních hodinách (účast vybraných žáků 1.stupně)
11.6. – akce Novák 800 (Nový rybník) – prezentační stánek školy + hudebně pěvecké vystoupení – finanční podpora Města Příbram
formou grantu (44 749 Kč) – tisk a distribuce kalendáře a školních novin tematicky zaměřených k 800.výročí Příbrami
- na tyto akce naváže projektový den ve škole v zimní zahradě
příspěvek Mgr.Josefa Halaburdy
a) registrace školy a žáků do Asociace školních sportovních klubů (AŠSK)
registrační poplatek (20 Kč / 1 rok) platí z rodičovských příspěvků škola – týká se jen žáků, kteří reprezentují školu
ve sportovních soutěžích
nové stanovy AŠSK – kromě elektronické registrace (provedli již učitelé TV) rodiče vyplní dotazník a odevzdají ve škole
(viz příloha)
b) finanční podpora VZP pro děti ve sportovních kroužcích – akce prodloužena do konce roku 2016, zatím však elektronický
systém na generování voucherů není funkční
příspěvek Mgr.Václava Havlíčka
a) podpora školy, která se zapojila do soutěže firmy Bovys (dodává Ovoce do škol) o 100.000 Kč na sportovní vybavení
informace na webových stránkách školy, na facebookovém profilu firmy Bovys, předány rodičům v žákovských knížkách
vítěz soutěže (trvá do poloviny června) – nejvíce hlasů pro fotografii (umístěna na facebookovém profilu firmy Bovys)
prosba rodičům – zapojit do soutěže co nejširší okruh „facebook přátel“
b) literární soutěž Napiš pro mě … - slavnostní vyhodnocení soutěže 26.4.2016 v zimní zahradě
- doprovodná i výtvarná soutěž – hlavní tématem „Smyšlená pověst o založení Příbrami“
připomínky ke školní jídelně – setkání paní ředitelky a žákovského parlamentu s ředitelkou a její zástupkyní školní jídelny
malé porce, mléčné výrobky s hraničním datem spotřeby místo zeleninových salátů, nestandardní přístup kuchařek (viz
příloha)
nyní lhůta 2 měsíce na zlepšení, podpora rodičů – komunikace s dětmi o školním stravování, v případě dotazů či připomínek
obracet se na ředitelku jídelny formou e-mailu
návrhy rodičů – informovat stravovací komisi, pozvat na příští setkání ředitelku školní jídelny
školní bufet (ten v budově školy, nikoliv ten ve školní jídelně, který si spravuje jídelna sama) – po kritice v tisku snaha o zavedení
zdravějšího trendu a vynechání některého sortimentu
anketa rodičů dětí ze školní družiny – bufet vyhovuje
vyúčtování příspěvku rodičů – na účtu 179.680 Kč (viz příloha)
návrh – čerpat z rozpočtu 15.000 Kč na podporu oslav 800.výročí Příbrami – jednomyslně schválen
diskuse – poděkování rodičů za ubytovací podmínky pro ozdravné pobyty a lyžařský výcvik na Nových Hutích (penzion Tetřívek)

