Členská schůze SRPŠ a schůze výboru SRPŠ při
Základní škole a mateřské škole Na Daliborce, Hořice, z.s.
Datum:
Přítomni:
Omluveni:

5. 3. 2019
Miloslava Černá, předsedkyně výboru SRPŠ
Lukáš Orct (III.A), Petra Lebedová (VI.B), Alexandra Kneiflová (VII.), Viktor Kolář (IX.A)

Informace ředitele školy o:
 bruslení na hřišti – „ledová plocha“- od 6.3.do 15.4.2019, provoz pro veřejnost 14 – 19 hodin.
O víkendu od 9. 00 hodin. Předání podrobných informací k provozu a organizaci (vis web
školy).
 výměně oken o hlavních prázdninách.
 letním táboru o hlavních prázdninách (L. Westfálová, S. Vrabcová +zážitková agentura (viz
web školy).
 dni otevřených dveří 20. 3. 2019.
 spojení třetích tříd od září – bude rozhodnuto v červnu 2019 dle stavu žáků
 nové elektronické pokladně přes systém Bakalář.
b) Komunikace mezi třídními důvěrníky a ostatními rodiči ze třídy (ředitel předá přes ŽK rodičům dané
třídy kontakt na třídního důvěrníka, třídní důvěrníci souhlasí),
aby důvěrníci mohli informovat ostatní rodiče.
c) Předání přehledu účtů SRPŠ paní Klímovou všem zúčastněným (přehled je součástí přílohy zápisu)
d) Zástupce 4. třídy –
 dotaz na konání školy v přírodě
 připomínky rodičů k výuce ve 4. ročníku (nízká informovanost)
e) Školní družina –
 Připomínky rodičů k režimu 4. oddělení
 Žádost o využívání všech prostor ŠD
 Přihrádka na tašky při vstupu do družiny a do přístavby (byly přislíbeny ředitelem)
f) Příští schůzka výboru SRPŠ se bude konat týden po třídních schůzkách, a to 17.4. 2019 v 16. 00 hodin.
Místo upřesní paní M. Černá
g) Ostatní:
 Zamluvit místo konání školy v přírodě na příští roky natrvalo (ředitel školy)
 Žádost rodičů žáků současné 5. B o personální obsazení některých předmětů v příštím školním
roce
 Žádost rodičů žáků současné 5. B, aby současná třídní učitelka vyučovala ve třídě některé
předměty i v příštím školním roce.
a)

V Hořicích dne 6. 3. 2019

Miloslava Černá
Předsedkyně SRPŠ
Veronika Klimová
pokladní SRPŠ

Mgr. Jan Sezima
ředitel školy

