Zápis ze setkání s rodiči (zástupci tříd) – 14.11.2017
účast: D. Křápková – řed. školy, V. Havlíček – zást. řed., rodiče (zástupci tříd) – viz prezenční listina
1) zahájení – D. Křápková - provozní záměry:
a) výměna oken (havarijní stav – bezpečnost, zima) – alokace 4,5 mil. Kč
během prázdnin neproběhlo výběrové řízení, na podzim nové výběrové řízení a výměna oken zahájena 30.10.2017 –
nejdříve tělocvičny
úprava výuky – tělesná výchova v tunelu, v galerii, divadle a venkovní pobyty
možné ukončení rekonstrukce tělocvičen – začátek prosince 2017
leden 2018 – výměna oken v pavilonech 1. stupně (14 dnů) – náhradní prostory pro třídy v hlavním a horním pavilonu
(odborné učebny, družiny)
výhledově – prázdniny 2018 – alokace dalších 6 mil. Kč – další výměna oken (hlavní pavilon, okna pavilonů směrem ke
Školní ulici)
b) školní neochucené mléko a ovoce a zelenina – dotované státem, řešení odpadů – třídění tetrapaku
c) kalendář pro rok 2018 – výtvarná spolupráce s partnerskou školou ve Freibergu – možnost zakoupení na vrátnici za
60 Kč
2) příspěvek – V. Havlíček
a) tradiční absolventské divadlo 9. ročníků – konec ledna 2018
b) tradiční školní akademie v Divadle A. Dvořáka – červen 2018
plán: dvě vystoupení pro rodiče ve dvou dnech
c) evropský projekt z Operačního programu Výchova, věda, vzdělání – Šablony pro ZŠ
bezplatné volnočasové aktivity pro děti – čtenářský klub, kroužek deskových a logických her, doučování žáků
ohrožených školním neúspěchem – budou poskytovány průběžné informace
další vzdělávání pedagogických pracovníků – čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky,
inkluze
setkávání rodičů se zástupcem odborné veřejnosti na půdě školy – příprava témat, která by rodiče v souvislosti
se školou zajímala
3) další příspěvky – D. Křápková
a) sportovní kroužky v době rekonstrukce tělocvičen – díky omezenému režimu proběhne nové vyúčtování dle
fungování jednotlivých kroužků, pochvala za včasné úhrady jednotlivých kroužků
b) návrh rozpočtu – dle přiloženého listu
forma daru (na přiložené tiskopisy přes zástupce tříd), příspěvek 200 Kč na žáka – vybrat během listopadu –
prosince 2017
rozpočet schválen rodiči bez připomínek
4) diskuse
a) internet ve škole – spolupráce s Městem Příbram, výhledově rekonstrukce kaskádového propojení sítě – nahrazení
optikou; výhledově školní systém Bakaláři i pro potřeby rodičů
b) dotaz k nošení všech učebnic do školy s ohledem na tíhu školních tašek (zejména 1. stupeň) – projedná se na
pedagogické radě – zpětná vazba na třídních schůzkách
c) ozdravný pobyt 6. ročník – říjen 2017 – Dol u Sedlice – nevyhovující zejména ubytovací a hygienické podmínky –
změna pro 6. a 8. ročník v roce 2018 – Černá v Pošumaví (Hotel Jestřábí)
d) kvalita stravování ve školní jídelně – jídelna je samostatný právní subjekt, stížnosti lze řešit přes vedoucí jídelny,
zřizovatele (Město Příbram), ČŠI nebo ČOI
e) sběr starého papíru – vždy je velký rozdíl v celkových nahlášených kilogramech a skutečném množství (až o třetinu)
– odměna za papír se rozpočítává na jednotlivé třídy
f) dobročinná sbírka pro těžce nemocnou bývalou žákyni školy Nikolu Tkáčovou – dne 12.12. mohou přispět
jednotlivé třídy během velké přestávky, odpoledne rodiče na tradičním vánočním jarmarku

