Zápis z jednání Rady rodičů při ZŠ Ivana Olbrachta, Semily
ze dne 14.04.2016
Přítomni: - viz. Prezenční listina
V 16.00 hodin jednání zahájila Ing. Marie Skrbková, předsedkyně RR
1) Kontrola plnění úkolů z minulého zápisu (RR dne 10.11.2015)
2) Předány dokumenty k účetnictví Rady rodičů, kontrola čerpání (hospodaření) od
11.11.2015 do 11.04.2016, předsedkyně RR seznámila přítomné s hospodařením Rady
rodičů
3) Zástupce ředitele školy Mgr. E. Šírová informovala o školních akcích:
- rodilý mluvčí z anglického jazyka pokračuje, určeno pro žáky 4.- 9. tříd - příspěvek
na žáka již zaplacen.
- podána informace o výsledcích v jazykové 6. třídě (anglický a německý jazyk) – cca
7 hod. týdně, zjišťován zájem v 5. třídách o jazykovou třídu, přihlášeno více dětí, než
je kapacita třídy, nejspíše proběhnou zkoušky pro přijetí do jazykové třídy.
- proběhl zápis do prvních tříd – přihlášeno 43 dětí – je počítáno s cca 5-6 odklady
po vyšetření dětí v Pedagogicko-psychologické poradně
- byla provedena renovace sborovny (vybavení, kuchyňský kout,...)
4) Proběhlo: plavání 1. stupně, dopravní hřiště, školní karneval, návštěva kina, návštěva
knihovny, učení naruby (žáci 9.tříd učí na Den učitelů na 1.stupni),
úspěch žáků 5.
B na matematické olympiádě (postup do okresního kola),
různé
sportovní akce – fotbalový turnaj, sálová kopaná, basketbal, vybíjená (velký úspěch
chlapců 4.-5.tříd, postup do krajského kola), výstup na Mount Everest (skupiny 4 žáků
opakovaně vybíhají po schodech)
5) Na škole proběhne sběr papíru – ve dnech 20.04.2016 do 29.04.2016 – 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
6) Ozdravný pobyt v Itálii proběhne v posledním týdnu v květnu (20.-.29.05.2016),
podrobné informace obdrží žáci v dostatečném předstihu (pí. Holubcová) na pracovní
schůzce před odjezdem na zájezd
7) Další akce školy:
-

Dne 15.04.2016 účast 2.stupně na akci Patříme k sobě (festival postižených dětí), 30,-

-

Dne 19.04.2016 účast 1.- 4.tříd na divadelním přestavení Mamuti v pravěku (divadlo
Bozkov),

-

Dne 20.04.2016 proběhne olympijský víceboj – podrobné informace budou uvedeny
v žákovských knížkách (žáci 4.-7. tříd)

-

Dne 22.04.2016 Den země, na škole proběhne týden pro zemi, účast 2.tříd, 6.B a 7.A

-

Dne 03.05.2016 Den matek, žáci 1.-4.tříd, pod vedením paní učitelky L. Horákové
1

-

Dne 21.06.2016 proběhne zahradní slavnost v prostorách zahrady ZŠ I. Olbrachta na
Komenském náměstí

-

Dne 28.06.2016 proběhne Pasování žáků 5. tříd společně s rozloučením se školním
rokem a rozloučení se žáky 9. tříd

-

Školní výlety jednotlivých tříd – termíny uvedou třídní učitele, stop výletům žáků 7. 9. tříd

-

Dne 30.06.2016 - konec školního roku – předání vysvědčení

-

Ve dnech 11.-15.07.2016 letní tábor Poškolák

8) Diskutováno nevhodné chování žáků vyšších tříd, uvolněná morálka, nedůslednost,
nedostatečná příprava na vyučování, škola je nucena zaujmout přísnější opatření.
Požadavky rodičů:
-

bez požadavků

Jednání bylo ukončeno cca v 17.00 hodin.
Příští jednání RR: listopad 2016
Zapsala: Ing. Marie Skrbková, předsedkyně RR
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