Zápis z jednání Rady rodičů při ZŠ Ivana Olbrachta, Semily
ze dne 13.11.2014
Přítomni: - viz. Prezenční listina
V 16.30 hodin jednání zahájila a po celou dobu vedla Bc. Marie Skrbková, předsedkyně RR
1) Kontrola plnění minulého zápisu (RR dne 15.4.2014)
2) Předány dokumenty k účetnictví Rady rodičů, ¼ letní kontrolu čerpání (hospodaření)
provedla předsedkyně RR a seznámila přítomné s hospodařením rady rodičů
3) Příspěvek do RR je stanoven ve výši 100,- Kč/žáka/rok. Příspěvek bude použit na určené
a podporované akce, které schválí RR. Např. jednotlivé kurzy, dopravní hřiště,
ekologické kurzy, Krkonoše, harmonizační dny 6. tříd, cyklokurz 9. tříd apod.
4) Ředitel školy Mgr. J. Jiránek informoval o grantech, které škola získala:
- učení digitálně (tablety do škol) zatím se seznamuje učitelský sbor, wifi ve škole zatím
není
- rodilý mluvčí z anglického jazyka (dochází pí. Mandy Pears), určeno pro žáky 5.-9.
tříd - Rada rodičů odsouhlasila příspěvek na žáka 200,-/do pololetí. Platbu mohou
rodiče provést převodem na účet školy do poznámky uvést – „mluvčí“ + jméno žáka
nebo zaplatit hotově
- projekt z Lib. kraje určený na sportovní činnost školy a tělesná výchova (pořádání
sport. dní, nákup pomůcek,...)
5) Na webových stránkách školy funguje e-školní jídelna, jsou zde uvedeny kontakty do
školní jídelny (pevná linka, mobilní telefon na nového vedoucího školní jídelny) lze
takto objednávat a odhlašovat jídlo žáka (jídelníček 2. stupně na stránkách GIO),
přístupové kódy a přihlašovací hesla budou předána prostřednictvím třídních učitelů
6) Informace o akcích školy. Plavání 1. stupně, dopravní hřiště, proběhl Vaškův běh, Cesta
proti času, návštěva kina, návštěva knihovny, různé sportovní akce. Na škole proběhl
sběr papíru (výsledky jsou velmi dobré)
7) Elektronická ŽK. V současné době se řeší problémy s přístupy do elektronické knížky
8) Ředitel školy informoval, že proběhne zateplení, výměna oken a výměna střešní krytiny
na škole na Komenském náměstí (zatékání – půdní vestavba)
9) Ředitel školy podal informaci o důvodech zákazu vstupu rodičů do prostor školy – vždy
nutná domluva s třídním učitelem (kontrola České státní inspekce, spolupráce s Policií
ČR)
10) Bylo odsouhlaseno, že ozdravný pobyt v Itálii proběhne pod hlavičkou rady rodičů,
v současné době je pobyt ve stádiu příprav, podrobné informace obdrží žáci začátkem
příštího roku (pí. Holubcová)
11) Projekt mapování lidí stíhaných režimem – Paměti našeho národa- projekt pro žáky 8.
tříd (loni byl zmapován život pana Trejbala – 1. místo) letos video reportáž –
koordinátor pí. Horáková
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12) Škola spolupracuje se ISŠ Semily (truhláři, elektrikáři, pokrývači), ISŠ Vysoké nad
Jizerou (automechanik, autotronik) a SUPŠ Turnov (umělecké zaměření) – žáci 8.-9.
tříd navštěvují vybrané školy a seznamují se s daným oborem
13) Další akce školy:
-

Dne 28.11.2014 proběhne v prostorách ZŠ na Kom. náměstí „Vánoční jarmark
s rozsvěcením vánočního stromu“, jakékoliv drobnosti (výrobky, občerstvení, drobnosti
do tomboly jsou vítány) – vyjde školní časopis

-

Dne 16.1.2015 se uskuteční v aule školy již osmý „Ples ZŠ“ (zajistí žáci 9. tříd –
tombola, občerstvení, hudba, vystoupení). Žádost o příspěvky do tomboly

-

Žáci školy se aktivně účastní různých sportovních soutěží, plavání, floorball, Pohár
české pojišťovny, Preventan, sportovní akce v hale – informace budou zveřejňovány
průběžně v žákovských knížkách

-

Dne 5.12.2014 přijde do školy Mikuláš (zajistí žáci 9. tříd), dne 19.12.2014 zakončení
letošního roku. Školní začátek roku 2015 dne 5.1.2015

-

Dne 11.12.2014 proběhne zájezd do Berlína, návštěva historického centra, vysílací
věže, Tropical Islandu (aquapark) – cena 1.150,- Kč – informační leták předán žákům

-

V únoru se uskuteční lyžařský výcvik 7. tříd – chata Preciosa, Rokytnice nad Jizerou,
škola může v omezeném množství zapůjčit sjezdové a běžecké vybavení – podrobné
informace jsou zveřejněny na webových stránkách školy

Požadavky rodičů:
- namazání hlavních dveří ve škole na Komenském náměstní
-

diskutován problém mobilních telefonů žáků 1.- 4. tříd – nutná spolupráce rodičů a
třídního učitele

Jednání bylo ukončeno cca v 17.30 hodin.
Příští jednání RR: duben 2015
Zapsala: Bc. Marie Skrbková, předsedkyně RR
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