ZÁPIS ZE SCHŮZE SRPDŠ – 18.9.2018
Všechny přítomné rodiče přivítala paní ředitelka Mgr. Libuše Davidová, představila
pedagogický sbor, nové učitele, asistenty pedagoga a školního asistenta.
Základní školu navštěvuje 169 dětí a jeden žák studuje v zahraničí. Školní družina je
pro 50 dětí. Mateřskou školu navštěvuje 44 dětí.
„Zdravá škola pro všechny“ je název školního vzdělávacího programu. Škola se
zaměřuje mimo jiné na EVVO a ekologii, je ekoškolou a buduje a zdokonaluje přírodní zahradu.
Rodičům byly připomenuty některé důležité části školního řádu (celé znění školního
řádu a další dokumenty školy jsou na webu, nebo k nahlédnutí v kanceláři školy). Především
jde o povinnost omlouvání dětí a hlášení infekčních onemocnění. Také povinnost účasti dětí na
odpoledním vyučování.
Mezi nepovinné předměty se řadí Anglický jazyk (1. a 2. třída) a Náboženství.
V tomto školním roce už děti nebudou mít papírovou žákovskou knížku. Bude pouze
ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA. Všechny děti mají ŠKOLNÍ DIÁŘ, do kterého lze
psát zprávy učitelům, a který je prostředkem k omlouvání (děti tam mají vlepený omluvný list).
To znamená, že děti musí diář neustále nosit.
Škola je přístupná všem! Je ale třeba mít na paměti bezpečnost dětí, a proto by rodiče
neměli vstupovat do školy zbytečně a narušovat přípravu na výuku, či výuku jako takovou.
V případě že rodič potřebuje mluvit s některým z pedagogů, je lepší si předem domluvit
schůzku. Učitelé raději uvítají v případě řešení problémů osobní kontakt, než psaní e-mailů.
Taktéž o vyzvednutí dítěte z vyučování by měl rodič vždy předem uvědomit vyučujícího.
V tomto roce pokračuje zapojení ZŠ a MŠ do OP VVV (operační program-věda,
výzkum, vzdělávání). Z něj je financován školní asistent a dále některé kroužky.
Za souhlasu všech přítomných byl odsouhlasen dobrovolný příspěvek do spolku ve výši
200 Kč, kdy platí vždy nejstarší dítě v rodině. A rodiče souhlasili, že budou nadále hradit
pracovní sešity.
Zápis do základní školy bude 9.4.2019
Zápis do mateřské školy bude 15.5.2019
Plánované a probíhající akce školy:
výcvikový lyžařský kurz – Jeseníky-Filipovice (21.1.-26.1.2019) -4. – 9. ročník
ozdravný a poznávací pobyt Chorvatsko – HVAR-Stari Grad (25.5..-.2.6.2019)
Vídeň – 1-4 ročník
třídní exkurze v návaznosti na učivo – během podzimu, doprava bude hrazena
z fondu SRPDŠ
školní výlety, budou dle uvážení učitele – jako odměna za práci během školního
roku
právě probíhají BARVY PODZIMU a dobročinný BAZAR
VÁNOCE V BETLÉMĚ - prodejní výstava a koncert 13.12.2018
16. ŠKOLNÍ BÁL – 16.března 2019

-

AKADEMIE KE DNI MATEK – úterý 7.května 2019

Děti mají na výběr ze spousty kroužků, které zaštiťují především učitelé ZŠ. Pokud by
některý z rodičů měl chuť a zájem vést nějaký kroužek, bude vítán.
Aktuální jídelníček a ceny stravného jsou na webu školy.
Pan učitel Mgr. Pavel Nováček seznámil s příjmy a výdaji spolku.
Za období: září 2017 - srpen 2018
příjmy: 188 986,01 Kč
výdaje: 204 342,96 Kč
zůstatek k 31.8.2017: 74 326,99 Kč
konečný zůstatek k 31.8.2018 : 58 970,04 Kč
Pokud by měl někdo zájem, veškerá dokumentace o financích a hospodaření spolku je
k nahlédnutí v kanceláři školy.
Před ukončením schůzky paní ředitelka i v tomto školním roce požádala rodiče, aby děti
nevozili až přímo před vchod školy. Jde především o bezpečnost ostatních dětí, které chodí
pěšky a často se musí mezi těmito auty proplétat. Takže by se každý rodič měl zamyslet a
případně dítě vyložit ještě před oválem. Taktéž by auta neměla stát na trávníku oválu, protože
se tím ničí. Za vstřícnost uvědomělým rodičům patří díky.
Nakonec se paní ředitelka se všemi rozloučila, popřála příjemný zbytek dne i zachování
přízně ZŠ Myslibořice.
Rodiče se rozešli do jednotlivých tříd, kde se jim věnovali třídní učitelé a společně si
zvolili třídního důvěrníka, který bude zastupovat jejich třídu na schůzkách SRPDŠ.

