Zápis z jednání Rady rodičů při ZŠ Ivana Olbrachta, Semily
ze dne 10.11.2015
Přítomni: - viz. Prezenční listina
V 16.30 hodin jednání zahájila a po celou dobu vedla Ing. Marie Skrbková, předsedkyně RR
1) Kontrola plnění úkolů z minulého zápisu (RR ze dne 16.04.2015)
2) Předány dokumenty k účetnictví Rady rodičů, kontrola čerpání (hospodaření) od
01.09.2015 do 10.11.2015, včetně celkového čerpání za školní rok 2014/2015,
předsedkyně RR seznámila přítomné s hospodařením Rady rodičů
3) Pod záštitou RR byl vydán Kalendář na rok 2016 – Cesta proti času, cena kalendáře
činí 100,- Kč, kalendář bude možné zakoupit prostřednictvím třídních učitelů ve škole
a v informačním centru Semily.
4) Ředitel školy Mgr. J. Jiránek informoval o projektech školy:
-

Učíme digitálně – na nákup technického vybavení, tablety,.....
Jazykové/čtenářské dílny – vzdělávání učitelů/dětí, uskutečnil se zájezd do
Oxfordu Anglie (40 dětí+učitelé)
Vybavení dílen – zakoupení vybavení do dílen (pilky, vrtačky, nářadí,...)

5) Ředitel školy Mgr. J. Jiránek informoval o různých školních akcích:
- proběhlo zateplení, výměna oken a výměna střešní krytiny na škole na Komenském
náměstí – hodiny na budově školy budou řešeny na začátku roku 2016 (vysoutěžen
nový zhotovitel zakázky)
- dále pokračuje rodilý mluvčí v anglickém jazyce pokračuje, určeno pro žáky 5.- 9.
tříd.
- od letošního roku je jedna 6. třída jazyková (anglický a německý jazyk)
- byla připomenuta možnost používání tzv. elektronické žákovské knížky a e-školní
jídelny
- nová školní akce dne 11.11.2015 – sv. Martin na bílém koni – průvod z Komenského
náměstí na Ostrov
6) Informace o akcích školy, které již proběhly: Vaškův běh, cyklovýlet Nebákov,
harmonizační pobyt 6. tříd, ekologický výlet Krkonoše, návštěva kina, návštěva
knihovny, Cesta proti času, různé sportovní akce – fotbalový turnaj, Atletický čtyřboj,
Zátopkova štafeta – 25x400m (1.místo ZŠ I.Olbrachta), účast na semilském Pecnu a
další.
7) V týdnu od 23. – 27.11.2015 proběhne sběr papíru – garáž ZŠ I. Olbrachta na
Komenském náměstí – vždy ráno od 7.00 – 8.00 hod a odpoledne od 13.00 - 15.30
hod - informace v žákovských knížkách – velké množství sběru je možno vozit přímo
do sběrny p. Jakubů, postačí nahlásit, jméno žáka a třídu.
8) Bylo rozhodnuto, že ozdravný pobyt v Itálii proběhne opět pod záštitou RR – termín
od 20.-.29.05.2016, cena pobytu 4.300,- Kč, podrobné informace včetně přihlášek
obdrží žáci v dostatečném předstihu
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9) Další akce školy:
Dne 13.11.2015 u příležitosti

svátku 17. listopadu proběhnou tzv. živé obrazy
-

Na den 16.11.2015 je vyhlášeno ředitelské volno

-

Dne 19.11.2015 v 15.30 hod. proběhnou rodičovské schůzky na Komenském náměstí,
dne 24.11.2015 v 15.30 hod. proběhnou rodičovské schůzky na 2.stupni ZŠ

-

Dne 26.11.2015 od 14.30 hod. 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 29.11.2015 se dětský sbor Kokrháček zúčastní slavnostního rozsvěcení vánočního
stromu na semilském náměstí

-

Dne 30.11.2015 se žáci 3. a 4. tříd zúčastní divadelního představení v Praze

-

Dne 04.12.2015 přijde do školy Mikuláš (opět zajistí žáci 9. tříd) + návštěva speciální
školy nad nádražím

-

Dne 07.12.2015 proběhne vánoční focení dětí

-

Dne 04.01.2016 – nástup do školy po vánočních prázdninách

-

Dne 22.01.2016 (pátek) se uskuteční již tradiční (devátý) „Ples ZŠ“ – občerstvení
zajistí žáci 9. tříd – hraje skupina Futrál – škola přivítá věcné dary do tomboly –
nezříká se i pomoci v přípravě plesu a pomoci při pořadatelské službě

-

Koncem února/začátkem března se uskuteční lyžařský výcvik 7. tříd – chata Preciosa,
Rokytnice nad Jizerou, škola může v omezeném množství zapůjčit sjezdové a běžecké
vybavení – podrobné informace budou zveřejněny na webových stránkách školy –
příspěvek na žáka cca 1.800,- Kč + kapesné na vleky.

Požadavky rodičů:
-

žádné nejsou

Jednání bylo ukončeno cca v 17.15 hodin.
Příští jednání RR: dne 14.04.2016 v 16.30 hod.
Zapsala: Ing. Marie Skrbková, předsedkyně RR
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