ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 19. 11. 2015

SBOROVNA:

Přítomni: pí. Bc. Jitka Stříšková, Ing. Palečková Marcela, Mgr. Lipenská Lucie,
MUDr. Komárek David, pí. Veselá Dita, pí. Smutná Jaroslava,
pí. Komárková Martina Dis., pí. Ing. Tlustá Elena (za pí. Urbancovou),
p. Jelínek Petr, pí. Neckářová Jitka, pí. Mgr. Vavrušková Galina,
pí. Lebdušková Petra

Hosté:

Mgr. Bc. Lubomír Marek

PROGRAM:

1. Přivítání přítomných třídních důvěrníků.
2. Požádání všech třídních důvěrníků o jejich telefonní čísla a e-mailové adresy pro
případ potřeby spojení.
3. Požádání všech třídních důvěrníků, aby ve svých třídách znovu zopakovali, že pokud
budou mít rodiče jakékoliv připomínky ohledně školy, učiva, učitelů či jiné dotazy
týkající se spolupráce rodičů a školy, aby nás s tímto co nejdříve seznámili a my pak
mohli dál jednat. Připomenuto, že vše, týkající se školy, je možno řešit ihned se
školou, resp. s panem ředitelem či vyučujícími, anebo přes náš spolek SRPDŠ kdykoliv
během školního roku. Jsme organizace pro rodiče a děti při základní škole a záleží
nám všem na tom, aby spolupráce mezi námi a školou byla stále na vysoké úrovni.
Proto je velice potřebné o zapojení rodičů do diskuze, pokud mají nějaké námitky,
abychom je společnými silami dokázaly vyřešit, ne si jen „někde bokem“ stěžovat.
4. Příspěvek SRPDŠ – připomenout ve třídách, kdo ještě nezaplatil, tak aby učinil do
konce měsíce listopadu 2015.
5. Návštěva finských kantorů na ZŠ – schválen příspěvek na zakoupení dárkových
předmětů v hodnotě 1 225 Kč.
6. Schváleno proplacení 74 Kč panu učiteli Kučerovi za sešity od Českých lesů, které
musel dokupovat (odměna žákům za sběr papíru).

7. Sběr starého papíru – podzimní sběr 2015 – sebráno 17 362 kg papíru. Velké
poděkování patří všem dětem, které se akce zúčastnily, rodičům i všem občanům,
kteří nám papír shromažďují. Za získané peníze byly zakoupeny dvě interaktivní
tabule, které budou nainstalovány do tříd, které ji ještě nemají.
Schválena odměna za práci při týdenním sběru starého papíru pro žáka Michala
Jandu a žákyni Adélu Moravcovou formou sladké odměny ve výši cca 100 Kč pro
každého.
8. Bleší trh – připomenutí naší tradiční akce, jejíž celý čistý výdělek putuje pro děti na
zakoupení školních pomůcek a potřeb prostřednictvím paní učitelky Evy Štolfové.
Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili, zejména pak za úžasnou ochotu a
pomoc místním důchodkyním, bez kterých bychom se neobešli. Děkuji také paní
učitelce Romaně Čermákové za namalování reklamních plakátů, ochotníkům za
zapůjčení reklamní tabule a městu za poskytnutý prostor k uskutečnění této akce.
Výtěžek Blešího trhu pro letošní rok 2015 činí 6 378 Kč.
9. Plavání žáků 3. tříd – od 7. 12. 2015 bude v knihovně připraven pro rodiče přeplatek
120 Kč na žáka (co si zaplatili) + 200 Kč jako odměna od SRPDŠ (platí pouze pro děti,
které mají zaplacený příspěvek SRPDŠ). Pro žáky 4. ročníku se bude toto řešit až po
skončeném plaveckém výcviku, opět prostřednictvím vrácení přeplatku (pokud bude)
v knihovně za stejných podmínek. Děti a rodiče budou o tomto informováni
prostřednictvím školy, resp. třídních učitelek.
10. Ohlášení náhradního termínu rodičovského sdružení pro rodiče, kteří chtějí hovořit
s paní učitelkou Horčičkovou, která je v den konání této schůzky nemocná a kterou
zastupuje pan učitel Němec (26. 11. 2015 od 15:30 do 17 hodin ve škole).
11. Návštěva slovenských a finských dětí a učitelů – od 23. 5. 2016 do 28. 5. 2016
v Třemošnici. Plánuje se ubytování dětí v rodinách, předem budou děti a rodiče
osloveni a zjistí se případný zájem z jejich strany. Výměnný pobyt pro naše děti je
naplánovaný na měsíc září 2016 ve Finsku a na měsíc prosinec 2016 na Slovensku.
SRPDŠ schválilo příspěvek na dárky včetně proplacení občerstvení v třemošnické
cukrárně (po naplánované Školní akademii v prostorách KD Třemošnice).
12. Schválení příspěvku 3 000 Kč pro školní Sportovní klub.
13. Rodiče z 8. ročníku vznesli požadavek o vytvoření přístřešku na zaparkování kol před
školou, pan ředitel slíbil, že to probere s městem (zřizovatel školy).
14. Vznesená nespokojenost rodiče přistěhovalého žáka z 9. ročníku, který přes dobré
výsledky v minulé škole propadá z matematiky u paní učitelky Pazderové, která ho
odmítla doučovat, neboť o doučování projevil zájem pouze on. Pan ředitel přislíbil
řešení a pohovor s paní učitelkou.

15. Rodiče žáků 5. ročníku vznesli požadavek k výuce anglického jazyka, který vyučují paní
učitelky Pazderová a Čermáková E. Pro stávající školní rok je budou paní učitelky
vyučovat, pro nastávající 6. ročník zatím není rozhodnuté. Může dojít i ke sloučení
obou skupin do jedné. Rodiče si přejí, aby byly jejich děti vyučovány kvalifikovaným
angličtinářem, neboť v dnešní době je výuka cizího jazyku, zejména pak angličtiny,
velice důležitá a potřebná pro další studium i profesní život. Podle pana ředitele škola
vytváří vhodné podmínky pro výuku anglického jazyka včetně potřebného vzdělávání
učitelů. Rodiče mají na toto téma výhrady, proto vidím jako nezbytně nutné se touto
otázkou dále zabývat.
16. Celková účast rodičů na druhé rodičovské schůzce je průměrná, v některých třídách
až podprůměrná.
17. Rozloučení se všemi přítomnými včetně oznámení příští rodičovské schůzky.

Příští rodičovská schůzka se bude konat 21. 4. 2016 v 15:30 hodin v příslušných třídách.

Rada rodičů se sejde v tento den v 15:00 hodin ve Sborovně.

Zapsala: Bc. Jitka Stříšková – předsedkyně SRPDŠ

