Zápis z jednání Rady rodičů při ZŠ Ivana Olbrachta, Semily
ze dne 15.11.2016
Přítomni: - viz. Prezenční listina
V 16.30 hodin jednání zahájila Ing. Marie Skrbková, předsedkyně RR
1) Kontrola plnění úkolů z minulého zápisu (RR ze dne 14.04.2016)
2) Předány dokumenty k účetnictví Rady rodičů, kontrola čerpání (hospodaření) od
01.09.2016 do 14.11.2016, včetně celkového čerpání za školní rok 2015/2016,
předsedkyně RR seznámila přítomné s hospodařením Rady rodičů
3) Ředitel školy Mgr. J. Jiránek informoval o projektech školy:
-

Projekt Lib. kraje – volnočasové aktivity (nové lavice na chodbách – 20.000,- Kč)
ŠABLONY – od 01.01.2017 školní asistent, doučování Matematika a Český jazyk
včetně kroužků
Inkluze ve školách – pomáháme slabším, začlenění do kolektivu, pomoc při
vyučování, projekt na 2 roky, školní pedagog pan Doležal, školní psycholog paní
Müllerová - ZŠ I.Olbrachta společně se školou v Řekách, možnost konzultace dětí
i rodičů – pondělí a úterý, koordinátorka paní učitelka Horáková

4) Ředitel školy Mgr. J. Jiránek informoval o následujících školních akcích:
- stále pokračuje rodilý mluvčí v anglickém jazyce, určeno pro žáky 5.- 9. tříd
- připomenuta možnost používání tzv. elektronické žákovské knížky a e-školní jídelny
- velký úspěch školní akce dne 11.11.2016 – sv. Martin na bílém koni – průvod
z Komenského náměstí na Ostrov, prodej „Martinů“, výdělek 2.200,- Kč
5) Informace o akcích školy, které již proběhly: Vaškův běh, cyklovýlet Nebákov,
harmonizační pobyt 6. tříd, ekologický výlet Krkonoše, návštěva Prahy - muzikál,
návštěva knihovny, Cesta proti času, různé sportovní akce – fotbalový turnaj, Atletický
čtyřboj, dopravní hřiště, účast na semilském Pecnu, sběr žaludů a kaštanů
a další.
6) Do 16.11.2016 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. V případě zájmu lze papír dovést ještě ve
dnech 28. – 29.11.2016.
7) Opět se zvažuje organizace ozdravného pobytu v Itálii, pod záštitou RR – termín květen
2017, cena pobytu bude upřesněna, podrobné informace včetně přihlášek obdrží žáci v
dostatečném předstihu
8) Další akce školy:
-

Dne 16.11.2016 u příležitosti svátku 17. listopadu proběhla beseda v aule školy, byl
promítán film „Občanský průkaz“

-

Na den 18.11.2016 je vyhlášeno ředitelské volno
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-

Dne 22.11.2016 v 15.30 hod. proběhnou rodičovské schůzky na Komenském náměstí,
dne 24.11.2016 v 15.30 hod. proběhnou rodičovské schůzky na 2.stupni ZŠ

-

Dne 25.11.2016 od 15.00 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 27.11.2016 se dětský sbor Kokrháček zúčastní slavnostního rozsvěcení vánočního
stromu na semilském náměstí

-

Dne 05.12.2016 přijde do školy Mikuláš (opět zajistí žáci 9. tříd) + návštěva speciální
školy nad nádražím

-

Dne 09.12.2016 proběhne zájezd do Berlína (návštěva historického centra) a Tropical
Islandu (největšího evropského aquparku)

-

Ve dnech 14. – 18.12.2016 proběhne pod záštitou RR lyžařský kurz pro žáky 7. – 9. tříd
v Rakousku, příspěvek na žáka 4.800,- Kč

-

Dne 03.01.2017 – nástup do školy po vánočních prázdninách

-

Dne 20.01.2017 (pátek) se uskuteční již tradiční (desátý) „Ples ZŠ“ – občerstvení zajistí
žáci 9. tříd – škola přivítá věcné dary do tomboly – nezříká se i pomoci v přípravě plesu
a pomoci při pořadatelské službě,

-

Nově návštěva kluziště, pro žáky 1. a 2. stupně, příspěvek 10,-/žáka, škola přivítá
možnost darování bruslí

-

Školní družina uvítá darování vyřazených hraček (stavebnice, knížky, puzzle,....)

-

Od 18.03.2017 je možnost zájezdu do Oxfordu – žáci 6. – 7. tříd, cena zájezdu činí
10.250,- Kč/žáka, intenzivní výuka, získání certifikátu,skupina min. 12 dětí + učitel

-

Intenzivní týdenní kurz na škole s rodilým mluvčím (3 nebo 6 vyučovacích hodin
denně), cena kurzu 1.250,- Kč/žáka, žáci 6. – 9. tříd.

Požadavky rodičů:
-

Možnost nákupu čipů rodičů, jejichž dítě navštěvuje školní družinu
Možnost návratu dětí z kroužků zpět do školní družiny – středy
Uvádět informace vyučujícího včetně známek ze všech předmětů (např. informatika,
výtvarná výchova apod.)

Jednání bylo ukončeno cca v 17.30 hodin.
Příští jednání RR: duben 2017
Zapsala: Ing. Marie Skrbková, předsedkyně RR
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