Zápis z jednání Rady rodičů při ZŠ Ivana Olbrachta, Semily
ze dne 20.4.2017

Přítomni: - viz. Prezenční listina
V 16.30 hodin jednání zahájil a po celou dobu vedl ředitel školy Mgr. Jiří Jiránek

1) Kontrola plnění úkolů z minulého zápisu ( RR ze dne 15.11.2016 )
2) Předány dokumenty k účetnictví Rady rodičů, kontrola ( hospodaření ) od 15.11.2016 do
18.4.2017
3) Ředitel školy Mgr. Jiří Jiránek informoval o školních akcích
4) Proběhlo : plavání 1. stupně, vánoční jarmark, školní karneval, ples devátých ročníků ( již
10. ročník), návštěvy kluziště v rámci TV, učení naruby ( žáci 9. tříd učí na Den učitelů na 1.
stupni ), účast na soutěži ve vybíjené.
5) Na škole proběhne sběr papíru – ve dnech 2.5.2017 do 12.5.2017 – garáž ZŠ I.Olbrachta na
Komenském náměstí – vždy ráno od 7.00 – 8.00 hod. a odpoledne – časy budou upřesněny
v žákovských knížkách.
6) V příštím roce již nebude jazyková třída pouze jazyková skupina ( třídy nebudou dělené )
- pokud bude zájem je možnost zřídit kroužek dílen
7) V příštím týdnu proběhne zápis do prvních tříd
8) Ozdravný pobyt v Itálii proběhne 19.5.2017 – 28.5.2017, podrobné informace obdrží žáci
v dostatečném předstihu.
9) Další akce školy :
- Dne 10.5.2017 – 11.5.2017 dopravní hřiště
- Dne 17.5.2017 Den matek, žáci 1.-4.tříd
- Dne 2.6.2017 focení druhý stupeň
- Dne 19.6.2017 – 21.6.2017 Ekokurz pro 7. Třídy
- Zahradní slavnost a pasování žáků 5. tříd společně s rozloučením se školním rokem
rozloučení se žáky 9. Tříd

- Školní výlety jednotlivých tříd – termíny uvedou třídní učitelé
- Dne 30.6.2017 – konec školního roku – předání vysvědčení
- poslán nový grand – bude použito na nový nábytek ve školní družině

Požadavky rodičů.
- bez požadavků

Jednání bylo ukončeno cca v 17.00 hod.
Příští jednání RR : listopad 2017
Zapsala : Ing. Marie Skrbková, předsedkyně RR

