Zápis z Rady rodičů PATRON

Termín rady:

18. 9. 2018 v 15:00 hod.

Přítomni:

Mgr. Ivana Přívratská

- vedoucí základní školy

Mgr. Petra Dvořáčková - zástupce prvního stupně
Mgr. Simon Schwab - zástupce druhého stupně
Rodiče jako zástupce jednotlivých tříd v počtu 8 z 16-ti.
Od paní Mgr. Přívratské byly poskytnuty informace o chodu školy a to:
-

V letošním školním roce bude navštěvovat školu 168 žáků v 16 třídách a je celkem 34 zaměstnanců
školy.

-

Dále je posílena logopedická peče na 3 paní logopedky

-

Proběhlo pasování prvňáčků a logopedický týden

-

O prázdninách byla provedena oprava sociálních zařízení a pokračují opravy jednotlivých tříd.

-

Pro žáky jsou vytisknuty nové žákovské knížky s logem školy

-

Děti mají volnější režim při pobytu na chodbách

-

V případě používání „sodo baru“ není možné čepovat do vlastních lahví

-

Školní altán bohužel z vážných důvodů není stavební firmou zatím možné zrealizovat. Výstavba a
financování altánku bude předmětem dalších diskuzí.

-

Vznikal Redakční rada, která bude vydávat 4x za rok zpravodaj.

-

Velká pochvala pak putuje dětem za zvládnutí evakuačního poplachu.

Ze strany paní vedoucí pak byla učiněna poznámka k dlouhodobějšímu uvolňování žáků z výuky.
Prosíme tímto rodiče, aby nebylo uvolňování bráno automaticky a k delším dovoleným byly využity
prázdniny a ředitelská volna.
A dále poznámka k parkování před bránou školy. Je zde zvýšený pohyb děti na cestě a zákazová
značka ani nedovoluje vjezd až přímo k bráně. Berte tedy, prosím, ohled na děti a pravidla silničního
provozu.
Od pana učitele Schwaba byla rada informována o akci ke 100. výročí založení republiky – v současné
době již pozvánky dostal každý žák a je vystavena na stránkách školy.
K chodu Rady rodičů
Byl schválen příspěvek jako v loňském roce ve výši 300 Kč /žák. V případě sourozenců taktéž 300 Kč.
Ten bude použit na pitný režim pro děti, školní aktivita a další dle schválení rady rodičů.
Po právní stránce bude z Rady rodičů PATRON založen zapsaný spolek.

Zápis zpracovala: Eva Adamcová, předseda Rady rodičů PATRON

