ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 24. 11. 2016
SBOROVNA:

Přítomni: pí. Bc. Jitka Stříšková, Brožková Michaela, Kvítková Soňa, Ing. Palečková Marcela,
Mgr. Lipenská Lucie, MUDr. Komárek David, pí. Veselá Dita, Smutná Jaroslava,
Komárková Martina Dis., Urbancová Darja, p. Jelínek Petr, PharmDr. Zahradníková
Lenka, pí. Tichá

Hosté:

Mgr. Bc. Lubomír Marek – ředitel školy
p. František Kučera – zástupce ředitele školy

PROGRAM:

1. Přivítání přítomných třídních důvěrníků.
2. Příspěvek SRPDŠ – připomenout ve třídách, kdo ještě nezaplatil, tak aby učinil do
konce měsíce listopadu 2016.

3. Požadavky školy na náš spolek: proplatit dopravu tří autobusů do Heřmanova
Městce – kino – premiéra filmové pohádky Anděl Páně 2, dne 21. 11. 2016.
Cenová relace by se měla pohybovat od 12.000 do 15.000 Kč, lístek do kina by si
děti zaplatily samy = 70 Kč za vstupenku. Na výlet pojedou všechny děti z naší
školy (1. + 2. stupeň), které mají zaplacený příspěvek SRPDŠ (to je jediná
podmínka z naší strany). Děti, které nebudou mít zaplacený příspěvek, do kina
nepojedou, půjdou klasicky do školy. V prvním prosincovém týdnu paní účetní
pošle seznam dětí, kterým rodiče příspěvek SRPDŠ nezaplatily. Tento seznam
bude poslán i škole a předán všem třídním učitelům. Rada rodičů příspěvek na
dopravu jednomyslně schválila.
ERASMUS: žádost o proplacení 4.000 Kč za zapůjčení 10 ks krojů (1 ks = 400 Kč).
Děti pojednou v prosinci na výměnný pobyt na Slovensko, připravují si tradiční
český tanec polku (kroje) + moderní tanec. Rada rodičů i tento příspěvek
jednomyslně schválila.

4. Seznámení třídních důvěrníků o proběhlé schůzce s paní učitelkou Jitkou
Horčičkovou v 5. třídách. Na schůzce byl přítomen pan ředitel Marek, paní
učitelka Horčičková, Trnková a Čermáková R. společně s rodiči. Výsledek ze
schůzky = 98% rodičů je s výukou paní učitelky spokojeno. Rodiče, kteří měli
nějaké problémy k řešení z minulého rodičovského sdružení, se bohužel neozvali.
V tom vidím veliký problém, který ale my nemůžeme nijak vyřešit. Pokud má rodič
nějaké připomínky, měl by je přednést (nejlépe s daným vyučujícím, se kterým si
po telefonické dohodě může sjednat schůzku).
5. Sraz třídních důvěrníků v 16:00 hodin ve Sborovně: výsledek = v žádné ze tříd není
problém k řešení.
6. Celková účast rodičů na druhé rodičovské schůzce je průměrná až lehce
nadprůměrná, pouze v 7. ročníku podprůměrná.
7. Rozloučení se všemi přítomnými včetně oznámení příští rodičovské schůzky.

Příští rodičovská schůzka se bude konat 20. 4. 2017 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

