Zápis ze zasedání Rady rodičů – 7. 10. 2021
Program
1. Úvod, prezentace
2. finance Rady rodičů, návrh rozpočtu
3. informace o dění ve škole
4. plánované a očekávané akce
5. různé, diskuze
1. úvod
a. prezenční listina, doplnění nových členů Rady rodičů
2. finance Rady rodičů, návrh rozpočtu
a. stav finančních prostředků, návrh hospodaření ve školním roce 2021/22
b. příspěvek do fondu RR – 500,-Kč/žáka, každý další sourozenec 250,- Kč –
vybíráno do 30. 11. 2021
3. informace o dění ve škole
a. loňský školní rok ovlivněn pandemií – výuka, mimoškolní aktivity,
hospodaření
b. rekonstrukce učeben – kuchyňka, chemie, dílny, osvětlení, lino na chodbách
c. návrh na investice na další období v rámci projektů MAP
d. venkovní sportovní areál – zaslán projekt na NSA, bude projednán
e. nový školní rok – 2 první třídy + PT
f. úprava ŠVP – příprava na předmět Digitální gramotnost pro žáky 4. – 9.
ročníků. Zapracování pravidelného sociometrického šetření v třídních
kolektivech.
g. oslavy 40. výročí založení školy, čerpání z upraveného rozpočtu RR 20/21
h. 20. 9. rozjezd zájmových kroužků
4. očekávané akce
a. ozdravný pobyt 5. B
b. Podzimní prázdniny 27. 10. – 29. 10. 2021.
c. Adventní jarmark 25. 11. - pozvání
d. Ředitelské volno 22. 12. 2021
e. Lyžák – 19. – 26. 2. - Pec p. Sn. pro 7. a 8. ročníky
f. Zahradní slavnost 29. 6. 2022 – rozloučení s žáky 9. ročníků
5. různé, diskuze
a) dotaz k úpravě ŠVP, zda nedojde k navýšení hodin výuky – odpovídala paní
ředitelka: úpravu musí škola zavést od 1. 9. 2023, kdy novelizace vstoupí
v platnost. Nedojde k navýšení počtu hodin, předmět Digitální gramotnost
bude začleněn do výuky pro 4. – 9. ročníky na základě úprav počtu hodin
ostatních předmětů.
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b) Dotaz zda žáci prvních ročníků budou letos absolvovat ozdravný pobyt?
Odpovídala paní ředitelka: pokud bude zájem ze strany rodičů, tak ano.
c) Dotaz zda je možné doučování žáků? Odpovídala paní ředitelka: od 11. 10.
2021 budou vybraní učitelé poskytovat vytipovaným žákům doučování v rámci
Národního plánu doučování.
d) Člen RR upozornil a apeloval na rodiče, kteří přivážejí své děti do školy, aby
dodržovali pravidla silničního provozu a nezastavovali svá vozidla na
přechodu pro chodce před budovou školy!
Zápis provedl Mgr. Vladimír Cikner.
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