Zápis z jednání valné hromady Rady rodičů při Základní škole Přeštice

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Zpráva ředitele školy
Zpráva o činnosti RR + Školské rady
Diskuse
Usnesení
Závěr

Ad. 1 – Zahájení – M.Valeš
Ad. 2 – Zpráva o činnosti školy – p. Šperl
 škola pracuje dle ŠVP - kromě běžných úkolů a výuky řeší nestandardní situace některé z nich jsou prezentovány na webu (naposledy to byla Noc s Andersenem)
 ples školy - velmi příznivé ohlasy a i díky příspěvku RR i díky ostatním partnerům
byl důstojnou oslavou obou výročí našich budov 15 let budovy Na Jordáně a 125
let budovy v Rebcově ulici
 pokračuje spolupráce se školou ve slovinském Kršku - pro letošní školní rok
neproběhne návštěva, ale kontakty budou pouze přes internet; před velikonocemi
proběhl „video workshop“ – v učebně s interaktivní tabulí, v on-line přenosu děti
pracovaly na výrobcích s velikonoční tématikou; předpoklad pro příští rok
návštěva našich děti ve Slovinska
 den otevřených dveří v sobotu 21. dubna, koncert pěveckého sboru Skalka spojený
s křtem nového CD 24. dubna
 rozpočet na letošní rok: 7.110.000,- CZK – příspěvek na činnost od Města
Přeštice, 80.000,- CZK – příspěvek od Hlávkovy nadace
 náklady spojené s provozem školy – cca 11,8 mil. CZK
 pokračuje projekt EU Peníze do škol – cca 4 mil. CZK
 změna názvu školy na Základní škola Josefa Hlávky Přeštice – změna k 1.9.2012
 testování žáků v 5.a 9.ročníku – celoplošně z M, ČJ a AJ
 dotazníkové šetření POHODA – zmapování, identifikace rizik školy v oblasti
sociálních vztahů – účast žáků 6-8. ročníku neadresně
Ad. 3 – Zpráva o činnosti RR a Školské rady
 informace o ustanovení škoské rady:
za zřizovatele: Josef Šimána, Jan Königsmark
za školu: Alena Zavadilová a Pavlína Křenová
za rodiče: Milan Valeš a Erika Radová
předsedou byl zvolen pan Valeš, místopředsedkyní paní Zavadilová
Ad. 4 – Diskuse + kontrola úkolů z minulé valné hromady
 některé ročníky (resp.rodiče dětí) projevují neochotu, nezájem hradit příspěvky RR
– žákům těchto rodičů nebou následně propláceny v 8.a 9.ročnících příspěvky na
různé akce
 RR přispívá mj.na různé čtenářské akce, na Noc s Andersenem, adopci na dálku,
na partnerství se školou ve Slovinsku, výlety, věcné odměny apod.






ples školy – smysl není pořádat ples jako výdělečnou akci, jedná se o reprezentaci
školy – přesto výsledek akce v zisku
hřiště u školy – časově omezené – škola zajistila správce hřiště; hřiště Na
Chmelnicích ve správě Města Pce – dotazy a námitky na provozní dobu směrovat
na zastupitele města
šk.výuka – informatika (1 hodina na 1.st., 1 hodina na 2.st.povinně), do 7. ročníku
volitelný předmět – jazyk + jiný předmět (cvičení z M, ČJ, pak informatika,
enviromentální výchova, u chlapců možnost sportovní výchovy) – kombinace – 2
hodiny/týden; jazyk celé 3 roky stejný

Ad. 5 – Usnesení
Vzhledem k tomu, že nebyl projednáván žádný bod s nutností hlasování, RR pouze
bere na vědomí:
 zprávu o činnosti RR
 zprávu o činnosti školy
Ad. 6 - Závěr
V Přešticích 12.04.2012
Zapsal:
Milan Valeš
předseda VV Rady rodičů při ZŠ Přeštice
okr. Plzeň-jih

