Zápis se schůzky SRPDŠ při MZ3 Velký Osek, dne 30.11.2016
účast: 13 přítomných, 2 omluveni, vedení školy: Mgr. Z. Strejčková, Ing. A. Jílková
1. Všichni zúčastnění souhlasí s uveřejněním kontaktu na svou osobu na webu školy.
2. Pan V. From ml. z provozu školní chaty věnuje příspěvek na LVK v hodnotě 5000 Kč.
3. Stravování pro děti se speciálními potřebami – možnost vlastního jídla, jeho uchování v lednici i
ohřev zajištěn. Bude vyhlášena další soutěž pro žáky ZŠ na podporu zdravého stravování.
4. Uzákoněn zákaz prodeje potravin a nápojů obsahujících cukr ve školách.
5. Výuka matematiky – 2 metody, jejich kombinace, zda bude výuka dle metody prof. Hejného
pokračovat i na 2. stupni, není ještě jisté, volba je na vyučujících.
6. Školní družina – navýšená kapacita na 120 žáků nedostačuje, pravidla – kritéria pro přijetí jsou
stanovena ve Školním řádu družiny; čas na výchovně-vzdělávací činnosti v družině od 13. do 15.
hodiny, v případě potřeby vyzvedávání v tomto čase dle domluvy)
7. ŠVP – řešena otázka finančních nákladů v případě organizace pedagogy versus agenturou (v
případě najímání agentury je situace finančně únosná pro školu, zároveň dochází ke kontrole, zda
agentura dostatečně vyhovuje potřebám dětí na těchto akcích; třídní učitel vždy jezdí se svou třídou)
(Dodatečně ještě projednáno s paní Moravcovou, ujasnění finančních možností a nákladů spojených
s výjezdem žáků na ŠVP)
8. Návrh na posunutí začátku třídních schůzek, dojde ke zvážení, ale není problém individuální
domluvy s vyučujícími.
9. Vodovod v obci – havarijní stav, škola informuje v takové situaci rodiče dětí individuálně i
prostřednictvím webu školy.
10. Snaha zapojení školy do projektu na rekonstrukci počítačové učebny, nutno zajistit
bezbariérovost.
11.Výtěžek z Vánočního jarmarku bude sloužit jako příspěvek na nákup nové keramické pece.
12. Všechny individuální problémy lze po domluvě řešit jak s vyučujícími, tak s vedením školy,
které je komunikaci nakloněno.

