Zápis ze schůze SRPDŠ ze dne 7.4.2015
Jmenný seznam přiložen v knize zápisů.
Omluveni: p. Svobodová, p.Kozlová, p.Chlumecká, p.Čechová
Program:
1. Přivítání nových členů
2. Projekt „Zvyšování kvality ve vzdělávání na ZŠ“
3. Třídní schůzky
4. Preventivní programy na škole
5. Lyžařský výcvikový kurz
6. Projekt „EDISON“
7. Spolupráce s COP Sezimovo Ústí
8. Nové projekty
9. Akce školy
10. Automaty na pití ve škole
11. Různé

ad1)

Předsedkyně SRPDŠ, paní Mlsková, přivítala nové členy výboru (p.Kodad – 6.B).

ad2)

Paní ředitelka představila přítomným členům p. D. Roseckého, který informoval o
realizaci projektu „zvyšování kvality ve vzdělávání na základních školách v ORP Týn
nad Vltavou“, rozdal informační letáky a vyzval přítomné k návrhům Lokální strategie
– identifikace problémových míst rozvoje základního školství na území a jejich řešení
(nedostatek kroužků,…).

ad3)

Předsedkyně výboru SRPDŠ uvedla termín TS – 14.4.2015 od 15:30 – 18:00 hod.
Od 14:45 hod proběhne beseda s p. Váchou, protidrogovým koordinátorem.
17.4.2015 uskuteční stravovací komise kontrolu ve ŠJ.

ad4)

Výchovný poradce, p. uč. Hladeček, informoval o připravovaných akcích v rámci
protidrogové prevence a dalších patologických jevů (monitoring s následnými
besedami, bezpečnost na internetu v době výuky IT, protidrogový program pro žáky
školy dne 9.4.2015, využití a spolupráce školy s Bongem,…).

ad5)

Paní ředitelka informovala o průběhu LVK v Peci pod Sněžkou (1.3 – 8.3.2015).
Kurzu se zúčastnilo 34 žáků z 6. – 9. tříd, všichni byli spokojeni, sněhové podmínky
byly výborné, všichni žáci se naučili základy lyžování. Cena kurzu – 3990 Kč.

ad6)

ZŘŠ, p. Čtvrtníková, poděkovala výboru SRPDŠ za finanční podporu projektu
EDISON. Seznámila přítomné s průběhem celého projektu a jeho organizací.
Žáci byli nadšeni, při vyučování se velmi snažili, projekt měl velký úspěch.

ad7)

Ředitelka školy informovala o spolupráci naší ZŠ s COP Sezimovo Ústí. Probíhají
kroužky na škole, návštěvy technických expozic (VIDA Brno), technických muzeí
(Praha, Brno), exkurze k zaměstnavatelům (Koh-I-Noor, Bosch, …). Všechny tyto
akce jsou pro žáky zcela zdarma.

ad8)

Paní ředitelka seznámila výbor SRPDŠ s novými projekty na ZŠ. Zahájen byl projekt
„Modernizace žákovské dílny“ (probíhají výběrová řízení).

Podány byly dvě žádosti o granty na projekty:
a) „Podpora environmentální výchovy pro žáky druhého stupně“ (vícedenní exkurze
žáků)
b) Využití grantu jihočeského kraje na podporu sportu za účelem rekonstrukce
běžecké dráhy na školním víceúčelovém hřišti).
Škola získala grant z Oranžového roku na sportovní akce – 8000 Kč (7.5 proběhne
meziškolní atletická olympiáda základních škola a víceletého gymnázia).
ad9)

ZŘŠ, p. Čtvrtníková, informovala o akcích pořádaných školou – bruslení ve Veselí
nad L., plavecký výcvik, matematické soutěže, biologická olympiáda, karnevaly,
sportovní soutěže, pasování na čtenáře v 1. tř., návštěva planetária (5.tř.), mladý
módní návrhář, sdružení Tandem – dopolední výukový program z NJ.
Žákyně V. Hrubá (6.B) získala 2. místo v taneční kategorii „Talent jihočeského kraje“.
Naše škola byla vybrána ČŠI na testování žáků 9.tříd elektronickou formou v oblasti
přírodovědných a společenskovědních předmětů (11.5 – 22.5).
14.4 proběhne focení 1.A a 1. B do Jihočeského deníku.

ad10) Paní ředitelka vznesla dotaz na členy výboru SRPDŠ, jaký mají názor na pitné
automaty na ZŠ Hlinecká (teplé i studené nápoje). Většina rodičů byla pro zrušení,
doporučovali nahradit automaty barely na pitnou vodu. Vedení školy zváží zrušení
automatů na pití.
ad11) Pan Mikulička vznesl dotaz, jak je ve školním řádu ošetřeno používání mobilních
telefonů a tabletů ve škole. Paní ředitelka odkázala na školní řád, ten je na webových
stránkách školy. Mobilní telefony musí mít žáci během vyučování vypnuty, odevzdat
je na začátku hodiny učiteli nelze. Učitel může žákům pouze doporučit, aby mobily
nechali v aktovkách.

Závěry:

-

stravovací komise uskuteční kontrolu ve ŠJ (17.4)
vedení školy projedná zrušení automatů na nápoje v budově ZŠ
TU na I. stupni žákům vysvětlí používání mobilů o přestávkách

Dne: 7.4.2015
Zapsala: Ing. Zdena Valková

