ZÁPIS

z jednání třídních zástupců a výboru Sdružení rodičů při ZŠ V. Hejny, Červený
Kostelec ze dne 11.11.2014
Přítomni: Dle prezenční listiny
Jednání zahájila paní Nejmanová, která přítomným představila p. Mikešovou
– navrženou na funkci pokladníka. Návrh byl jednohlasně přijat.
Poté se ujal slova pan ředitel Oleják.
Informoval rodiče :
– o čerpání rozpočtu sdružení
– o volbách do školské rady, které proběhnou pod vedením třídních učitelů ve
třídách
– opětovně informoval o školním hřišti ve škole v Horním kostelci. Je připraven
projekt s rozpočtem do 1milionu korun, rodiče požádal o podporu tohoto
projektu
– o výroční zprávě školy, která je umístěna na stránkách školy
– škola vypsala výběrové řízení na pozici školníka (nutná manuální zručnost,
pracovitost, šikovnost, práce s lidmi), bližší údaje budou vyvěšeny na
stránkách školy
– požádal rodiče, aby upozornili své děti, že ničení školního majetku bude
trestáno
– že ve škole působí asistent pedagoga (1x plný úvazek, 3x částečný úvazek,
který je dle potřeby rozmístěn i v Horním Kostelci)
– škola získala 300.000,-kč k dovybavení školy elektronikou
– od začátku 2.pololetí bude na 2.stupni zavedena elektronická žákovská knížka
(každé dítě bude mít svůj přístupový kód)
Bylo navrženo, aby byla uzavřena smlouva o sběru papíru s panem Plíštilem.
Děti budou nosit sběr přímo do areálu sběrných surovin a škola dostane peníze.
Tento návrh byl s nadšením přijat.
Dále byl vznesen dotaz, proč byly zrušeny sportovní třídy. Ředitel školy
rodičům vysvětlil, že ze strany žáků nebyl o tuto výuku zájem, děti nechtějí
absolvovat povinné kurzy, ke kterým se přijetím do těchto tříd zavázali. Momentálně
byla zachována pouze jediná sportovní třída.

Přítomní se také dozvěděli, že plán činnosti pro školní družinu je sice 4 roky
starý, ale funkční. O umístění do školní družiny je 200 zájemců, avšak kapacita je
pouze 150 dětí.
Rodiče navrhli, aby byl zápis z jednání Sdružení rodičů umístěn na stránky
školy cca 14 dní před dalším rodičovským sdružením.
Diskutovalo se také o nutnosti nové tělocvičny.

Zapsala: Jančíková Zuzana

