Rada SPOLKU RODIČŮ dne 10.4. 2017
Program:
1) Představení nové zástupkyně ředitele pí Mgr. Romany Kábelové
2) Změna názvu + změna stanov SR na “ SPOLEK RODIČŮ ”, nutno nahlásit na
Rejstříkový soud v Českých Budějovicích
3) Kontrola financí = příspěvek do SR (250,- Kč/rodina) byl v měsíci březnu
prostřednictvím školní pokladny převeden na účet SR v celkové částce 123 750,- Kč.
Konečný zůstatek na účtu k 31. 3. 2017 je 221 002,73, v hotovosti v pokladně
3 500,- Kč, tj. celkový stav financí je 224 502, 73 Kč.
4) ŠD – pí. Helebrantová Z. stále pokračuje za dlouhodobě nemocnou pí. Líbalovou
- Požadavek na nevyzvedávání dětí v době 13,45 až 15,00 hod ze ŠD trvá ( již
bylo řádně upraveno ve všech dokumentech na upozornění pí Mgr. Faktorové,
i když jste to všichni podepsali na harmonorgamu příhlášky). Dle průzkumu má
toto opatření většina ŠD v ČB.
- Pí Faktorová soustavně nesouhlasí s činností družiny a kritizuje její činnost stížnosti zasílá i zřizovateli.
Obsah veškerých stížností považuji za neadekvátní, případně nepravdivý a
zkreslený.
- Již měsíc ověřujeme opatření pro zvýšení bezpečnosti dětí – odchody a příchody
jsou evidovány přes Školní program prostřednictvím čipů
5) Proběhl projekt Aj – Edison 26.2.- 5.3. 2017. Vedení školy děkuje všem rodinám,
které pomohly s ubytováním zahraničních stážistů.
6) LVK – Lipno 7. ročník 11.2. 11,00 hod – 17.2. 2017 16- 18 hod konečná cena pro
žáky byla 5 119,- Kč (z toho 1000,- Kč příspěvek ze Sdružení rodičů
- zúčasnilo se 42 žáků)
7) Projednání aktuálních výchovných opatření (viz Bakalář) = problém 1.A (Denis
Košík) - poděkování (pí. Koškové za trpělivost, pí. Jandové a zejména pí. Kloudové
za aktivitu směrem k řešení). Od 1.3. 2017 k Denisovi jsme získali AP pí Svobodovou
na 4 hod denně a zároveň z projektu “Šablony” částečně financujeme školního
asistenta p. Pechu, který má nad ním dohled o přestávkách a ve ŠD - přesto je naprosto
nezvladatelný = od měsíce května vyjednán a rodině nabídnut ambulatní pobyt ve SVP
na dobu dvou měsíců.
8) Zápis do 1. tříd 6. a 7. 4. 2017:
Zapsané děti 80 + 7 odkladů. (Tři první třídy = cca 26 dětí ve třídě)
Z toho z obvodu jen 67 včetně 12 dětí do odkladu. Dle matriky 19 dětí z obvodu
nepřišlo k zápisu do naší školy.
9) Přijímací řízení 12. a 19.4. 2017 jednotná přijímací zk Čj a M (Cermat):
5. tř = 22 žáků (11 = 5.A; 9 = 5.B; 3 = 5.C) 8-leté G
7. tř = 2 žáci (2 = 7.B) 6-leté G
9. tř. = 58 žáků
10) Projekt “Šablony” - bezplatné doučování žáků (M - 9.r. zaměřeno na příjm.zk);
(AJ 1.stup.); (AJ 2.stup.); (ČJ a M 1.stup.)

11)
12)
13)
14)

15)

- klub zábavné logiky
- speciální pedagog - Mgr. Kloudová
- školní asistent Mgr. Pecha
Škola zakoupila a žákům zpřístupnila program na procvičování matematiky k
přijímacím zkouškám “Aktivní deváťák”.
V polovině května bychom chtěly ještě uspořádat ještě jednu sběrovou akci a nechat
přistavit kontejner na papír.
Kontrolní zjišťování výsledků práce ČŠI v 9. roč. = květen 2017;
Zápisy do MŠ ( přijímáme 18 dětí) probíhají elektronicky ve dnech :
- I. etapa zápis dětí v r. 2017 T: 1. 4. - 30. 4. 17
- II. etapa (příjem žádostí) T: 2. – 3. 5. 17
- III. etapa (rozhodnutí) T: 9. 5. – 2. 6. 17
Organizujeme celostátní soutěž v programování: “Mladý programátor” ve dnech
12. - 14. května 2017 (účastnický poplatek pro žáky školy)

Úkoly a náměty na jednání:

Zapsal dne 10.4. 2017 :
Mgr. Miroslav Kůs, ŘŠ
ZŠ a MŠ, L. Kuby 48,
České Budějovice

