Spolek rodičů a přátel škol y ZŠ logopedická, z.s.

Zápis z Rady rodičů PATRON

Termín rady:

17. 9. 2019 v 15:00 hod.

Přítomni:

Mgr. Ivana Přívratská – vedoucí základní školy
Mgr. Petra Dvořáčková - zástupce školy - první stupeň
Mgr. Simon Schwab - zástupce školy – druhý stupeň
Rodiče jako zástupce jednotlivých tříd v počtu 11

Od paní Mgr. Přívratské byly poskytnuty informace o novinkách v letošním školním roce.
1. Největší novinkou z důvodu změny financování škol vzniklých dle § 16 zákona o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je, že ve škole
nebudou působit asistenti pedagoga, ale druzí speciální pedagogové. Počet hodin, po které
bude druhý pedagog působit ve třídě, bude stanoven a bude na škole, v jakém rozsahu a ve
které třídě (při jaké hodině) bude druhý pedagog přítomen.
2. Z důvodu bezpečnosti působí ve škole asistent prevence, který dohlíží na dodržování předpisů
před školou.
Od zástupců prvního a druhého stupně školy byly poskytnuty informace o následujících akcích:
1.stupeň – proběhl sportovní den, logopedický týden. V říjnu nás čekají dýňové slavnosti a od října
začnou fungovat zájmové kroužky. V listopadu pak proběhne dopravní výchova, vitamínový den,
slavnostní předávání Slabikářů. V prosinci Vánoční exkurze do Babiččina údolí a další.
2.stupeň pak taktéž absolvoval sportovní den, proběhlo Slavnostní korunovace deváťáků, týden mobility
a v následujících měsících čeká děti vánoční exkurze, návštěva multikina a v lednu pak pololetní
dovádění. Taktéž proběhne zimní turistický kurz. Škola je i v tomto roce zapojena do projektu Učíme se
podnikavosti.

V rámci rady byly odhlasovány následující výdaje na první pololetí školního roku, které všichni
zúčastnění jednohlasně odsouhlasili:
1. Dýňování (skákací hrad pro děti)

3 000 Kč

2. Čistička vzduchu do Snoezelen

12 000 Kč

3. Vánoční radování

5 000 Kč

4. Exkurze Babiččino údolí

5 000 Kč

5. Pololetní dovádění

1 000 Kč

CELKEM

26 000 Kč

Zápis zpracovala: Eva Adamcová, předseda Rady rodičů PATRON

