Zápis ze setkání s rodiči (zástupci tříd) – 17.4.2018
účast: D. Křápková – řed. školy, V. Havlíček – zást. řed., rodiče (zástupci tříd)
1) zahájení – D. Křápková – informace o akcích školy
získané granty od zřizovatele – odbor školství, odbor životního prostředí, odbor zahraničních vztahů
Napiš pro mě … - pozvánka do zimní zahrady 25.4.2018, 16:00 – vyhodnocení literární a výtvarné soutěže, vychází
noviny – speciál s vítěznými pracemi, zvláštní host: Pavel Nový
návštěva žáků z Freibergu, partnerské školy v Německu – vydařený pobyt, workshopy ve škole, exkurze v Příbrami a
Praze, ubytování v rodinách žáků – pozitivní reakce ze strany všech zúčastněných
Hmyz a motýli – projektový den v květnu 2018, mapování života motýlů, pozorování, vypouštění vylíhnutých motýlů
na půdě školy, doprovodná výtvarná soutěž
Akademie 2018 – ve dnech 19. a 21.6.2018 v Divadle Antonína Dvořáka – program a způsob distribuce vstupenek budou
upřesněny ve druhé polovině května
2) příspěvek D. Křápková - provozní záměry:
a)

výběrové řízení na dokončení výměny oken a dveří v celé škole – alokace 9,5 mil. Kč
možný začátek – červen 2018
b) rekonstrukce sociálních zařízení pro učitele
c) rekonstrukce počítačové sítě v horním pavilonu – červenec 2018
3) příspěvek D. Křápková – rozpočet příspěvků rodičů formou daru – poděkování rodičům – nyní na účtu: 234.868,- Kč
rozpočet – viz tabulka (příloha)
tradiční akce Žák a Sportovec roku koncipována na poslední zvonění a rozloučení s 9. ročníkem
4) příspěvek V. Havlíček – ozdravné pobyty
změna ubytovacího zařízení pro 6. a 8. ročník – Černá v Pošumaví – Hotel Jestřábí
změna termínu pro 8. ročník – květen 2018
doporučení ze strany rodičů – kontrola bezpečného uložení věcí (zavazadla, lyže)
při odjezdech a příjezdech (ozdravné pobyty, lyžařský výcvik)
5) příspěvek V. Havlíček – projekt OP VVV – Šablony pro ZŠ I. (2017 – 2019) – úspěšný rozjezd
zájem žáků o bezplatné mimoškolní aktivity (klub deskových her, čtenářský klub, doučování) – nábor vždy na
začátku I. nebo II. pololetí školního roku
nabídka pro rodiče – setkávání s odbornou veřejností – první setkání v květnu 2018 ohledně témat
Kyberšikana a Komunikace škola vs. rodič – zájem ze strany rodičů
6) příspěvek D. Křápková – zápis do 1. tříd – přišlo 96 dětí, z toho 25 odkladů – 71 žáků do 1. ročníku = otevřeny tři 1. třídy
letos velký zájem o víceletá gymnázia – přes 30 přihlášených, výsledky po ukončení přijímacího řízení
7) příspěvek D. Křápková – vyhlášený konkurz na ZŠ ve Školní ulici – dva kandidáti na post ředitele školy – Mgr. V. Havlíček
(zástupce řed.), Ing. K. Karlíková (třídní uč. 6.C, výuka Aj / Nj / M)
sedmičlenná konkurzní komise – za školskou radu – PhDr. František Bártík (zástupce rodičů), za školu – Mgr. Dana
Vondrášková (učitelka II. stupně ZŠ)
8) příspěvek D. Křápková – změna ve školské radě za zřizovatele – místo J. Chamuly Mgr. Petra Havlíková, ředitelka ZUŠ

zapsal 17.4.2018, Václav Havlíček

