Zápis ze setkání s rodiči – zástupci tříd dne 20.11.2018
Za školu přítomny: Klára Karlíková (ředitelka školy), Jaroslava Krešová (metodička primární
prevence), Štěpánka Kalivodová (koordinátorka spolupráce s partnerskou školou, vyuč.německého
jazyka)
Zahájení – K. Karlíková – provozní záměry
2x ročně sběrová akce – poděkování rodičům za přispění v podzimní části
Výměna oken dokončena
Rozvody internetu – nové v pavilonu 2.stupně, v pavilonu pro 1.stupeň plánujeme rozvody o letních
prázdninách. V návaznosti na to rozšíříme využití Bakalářů – el. třídní knihy a žákovské knížky,
usnadněná komunikace škola, učitel – rodič
Rekonstrukce sociálního zařízení 1.část – investice Města - přislíbeno o prázdninách 2019
Škola zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol
Prodej kalendáře na rok 2019 již zahájen – 60 Kč. K dostání na vrátnici

Plánované akce školní rok 2018/19 – K.Karlíková
Projektový den k výročí 100 let od vzniku republiky, projektový den Prevence kyberšikany, bezpečné
chování na internetu
Pokračujeme v evropském projektu z Operačního programu Výchova, věda, vzdělání – Šablony pro
ZŠ. Zapojíme se do nové výzvy Šablony pro ZŠ II.
-

Doučování, čtenářské kluby a kluby logických a deskových her, setkání odborníků s rodiči

Divadelní představení 9.třídy – až v 2.pololetí po přijímacích zkouškách
Na škole nabízíme přípravné kurzy na zkoušky Cambridge English + vlastní zkouška na naší škole
Poznávací zájezd do Anglie a Irska pro žáky 6.a 9.tříd
Ozdravné pobyty, lyžařské kurzy a exkurze, další tradiční akce (Jarmark, besídky pro rodiče,
spolupráce s knihovnou, Napiš pro mě…)

Žádosti o granty z rozpočtu Města Příbrami na rok 2019:
Spolupráce s partnerskou školou v Německu (viz dále)
Napiš pro mě…. (viz dále)
Venkovní učebna na zahradě školy
Mluvíš, mluvím, mluvíme …(podpora výuky anglického jazyka)

Spolupráce s partnerskou školou v německém Freibergu – Š.Kalivodová

Š.Kalivodová seznámila rodiče s probíhající spoluprací s partnerskou školou v německém Freibergu.
Spolupráci považujeme za velmi přínosnou pro rozvoj komunikačních schopností žáků v cizím jazyce i
pro sdílení a výměnu zkušeností obou stran. Škola velmi uvítá pomoc ze strany rodičů – podílení se na
realizaci programu pro žáky německé/naší školy, drobné sponzorské dárky pro děti apod.
Programy primární prevence - J.Krešová
J.Krešová seznámila rodiče s plánovanými akcemi v rámci celoročního programu primární prevence.
Tyto programy jsou cíleny na žáky všech ročníků a jsou realizovány externími subjekty – odborníky.
Tvoří tak nadstavbu k průběžné preventivní činnosti, kterou vykonávají v rámci výuky učitelé. Tyto
odborně vedené programy mají velký ohlas u dětí a přinášejí cennou zpětnou vazbu třídním učitelům
i vedení školy.
Rodičům byla nabídnuta pomoc Školního poradenského pracoviště a témata přednášek s odborníky.
Napiš pro mě… - K. Karlíková
V letošním školním roce proběhne již 10.ročník literárně-výtvarné soutěže. Žáci již v rámci hodin
českého jazyka vytvářejí literární práce. Téma č.1 – žáci druhého stupně píší pohádku pro prvňáčky,
resp. žáky nižších ročníků 1.stupně. V rámci výtvarné části soutěže budou pohádky doplněny
ilustracemi a bude vytištěna knížka – brožurka, kterou dostanou malí žáčci od svých velkých
spolužáků. Téma č.2 – Vyprávěj… Navazujeme na téma výročí 100.let republiky a žáci píší příběhy
z minulosti blízké i vzdálené. V rámci Napiš pro mě….bude vydán speciál školních novin a na jaře
proběhne slavnostní vyhlášení v zimní zahradě.

Návrh rozpočtu na příští rok – K. Karlíková
Rodičům, byl přednesen návrh rozpočtu na šk.rok 2018/19. Na návrh zástupců rodičů byl navržen
příspěvek 300 Kč na žáka. Struktura rozpočtu i navržený příspěvek byl rodiči schválen. Zástupce třídy
vybere příspěvek za třídu a formou daru předá škole (obdrží formulář Darovací smlouvy).
Rodiče byli informováni, že mohou částku zaplatit v hotovosti na rodičovských schůzkách, popř.
odevzdat v listopadu -prosinci.

Další formy spolupráce – K.Karlíková
Zástupci rodičů byli osloveni, aby založili na další období Spolek rodičů a přátel školy.
Rodiče jsou srdečně zváni na školní akce, které pořádáme – divadelní představení, jarmark, besídky,
vyhodnocení Napiš pro mě…atd. Velmi uvítáme iniciativu rodičů – odborníků, kteří jsou ochotni
seznámit děti se svým oborem (např. jak si správně čistit zoubky, seznámení se zajímavým koníčkem,
zaměstnáním apod.)

Diskuze:
Nespokojenost se školní jídelnou – jídelna je samostatný právní subjekt, stížnosti je nutné směřovat
přímo ředitelce školní jídelny, popř.zřizovateli.

