Zápis ze zasedání Rady rodičů – 28. 4. 2022
Program
1. Úvod, prezentace
2. finance Rady rodičů, přehled čerpání
3. informace o dění ve škole
4. plánované a očekávané akce
5. různé, diskuze
1. úvod
a. prezenční listina,
2. finance Rady rodičů,
a. stav finančních prostředků,
3. informace o dění ve škole
a. lyžák 7. a 8.tříd
b. rekonstrukce atletického oválu
c. pravidelná kontrola ČŠI
d. přijetí 15 (16) ukrajinských dětí
e. nový školní rok – 2 první třídy + PT (41+11)
4. očekávané akce
a. ozdravné pobyty a výlety
b. 2.6. focení třídních kolektivů
c. Heidpark (Německo) – 7.6.2022
d. Podání žádostí na granty a projekty
e. Zahradní slavnost 29. 6. 2022 – rozloučení s žáky 9. ročníků
5. různé, diskuze
a. Paní ředitelka informovala o podaných žádostech do grantů a projektů (Zdravé
Město Litoměřice, Mondi, Nadace O2)
b. Informace k zájezdu do Anglie – potvrzený termín 23. – 28. 5. 2022
c. Dotaz k čerpání finančních prostředků z akce „Sběr papíru“ – na poradě
pedagogického sboru došlo ke shodě, že utržené finance se nebudou dělit mezi
jednotlivé ročníky. Budou využity k nákupu léků a zdravotnického materiálu
k doplnění školních lékárniček.
d. Dotaz k změnám v personálním složení na I. stupni – k 1.9.2022 nastoupí nová
paní učitelka, jedna ze stávajících kantorek požádala o snížení úvazku.
e. Dotaz k výdeji obědů ve školní jídelně, velké fronty žáků před výdejem – není
to pravidlem, spíš ojedinělá situace. Rozvrh vyučování je upraven, tak aby se
žáci II. st nesetkávali v jeden čas, stejně tak i výdej pro žáky navštěvující ŠD.
f. Dotaz na činnost školního psychologa – externí zaměstnanec, 1x týdně dochází
do školy. Možné případně domluvit schůzkou cestou třídního učitele.
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