27. 4. 2017
SCHŮZKA S TŘÍDNÍMI DŮVĚRNÍKY
1) Zahájení schůze
2) Rozpočet spolku - aktuální stav na účtu
Na kontě máme 88.250 Kč. Zatím jsme zaplatili lyžařský výcvik (doprava). Začneme platit plavání
(doprava).
Exkurzi do Prahy (7. ročník) si hradí žáci sami (550 Kč).
3) Informace ředitele:
a) První a poslední (30. 6. 2017) den školy bude v provozu družina.
b) Také obědy budou v první a poslední den školního roku (přibližně 1. 9. a 30. 6.).
c) Pro obědy 30. 6. je nutné dodržet některá pravidla
 Výbor schválil, že obědy zůstanou přihlášené 30. června pro všechny žáky. Těm, kteří
poslední den na oběd nepůjdou, bude částka převedena na další školní rok (23 až 27
Kč).
 Přihlásit se k obědu bude nutné přihlásit se ZÁVAZNĚ a 3 DNY DOPŘEDU; objednávky
se uzavřou ve středu v 6 hodin ráno. Jídelníček v plné ceně bude přichystaný podle
počtu přihlášených žáků.
d) V příštím školním roce uvažuje ředitel o udělení ředitelského volna z důvodu dalšího vzdělávání
pedagogů.
e) Čtenářské budky - začátkem nového školního roku se uvažuje o zavedení čtenářských budek na 1. i
2. stupni. Hledáme, kdo by mohl poskytnout materiál (dřevěné desky).
f) Ředitel informoval u úspěších v soutěžích.
 Naši žáci se probojovali do celostátního finále v matematické soutěži Klokan. Jeden
skončil na krásném 2. místě.
 Žákyně z Vídně byla zapojena do výuky v 1. třídě, z výuky a prostředí naší školy byla
školou i spolužáky velmi nadšená
g) Elektronická schránka důvěry - na webu zavedena elektronická schránka důvěry.
h) Informace o připravované rekonstrukci budovy na Tišnovské. Protože se o přidělení dotace a tím i
o realizaci rekonstrukce rozhodne až koncem srpna, bude nezbytné stěhování tříd probíhat až v
průběhu školního roku. Ředitelství proto hledá, kdo mu bude moci při této akci pomoci.
i) K zápisu do 1. tříd přišly 82 děti. 11 dostalo odklad školní docházky. 71 dítě bude rozděleno do tří
prvních tříd.
j) Od září očekáváme velký zájem o školní družinu. Děti budeme zařazovat podle stále platných
kritérií.
k) Dotazníky spokojenosti: z dotazníku a výzkumu vyplývá, že naše škola dopadla dobře. Rodiče jsou
spokojeni s komunikací mezi nimi a školou, chtěli by zlepšit vztahy mezi žáky a lepší vybavenost školy.
4) Akce pro spolek - náměty, připomínky Z diskuze: Důvěrníci rozhodli, že se v příštím školním roce
na podzim uskuteční sportovní akce, která se ještě musí organizačně vyřešit na další schůzi, která je
kvůli tomu naplánována. Tato sportovní akce by měla pro spolek přinést peníze, které by byly použity
na nákup nových lavic a židlí do tříd.
5) Termín další schůze – 8. 6. 20170 v 17. 30 hod.
Leona Závodníková

