Zápis rodičů z třídních schůzek
(Průběh schůzky, připomínky rodičů k učitelům, vedení školy, jídelně, ….podněty k
projednání Školské radě)
termín konání: 6. 6. 2018

třídní učitel/ka:

třída:

1) Informace o výsledcích vzdělávání za 4. čtvrtletí.
2) Kroužky KVČ byly ukončeny, v červnu doběhnou již jen náhrady za odpadlé hodiny.
3) Oborový půlden – žáci 2. stupně prezentují své oborové práce. Koná se 1. - 4. vyučovací
hodinu, dále výuka pokračuje podle běžného rozvrhu. Pokud žák k termínu 29.5.2018
neodevzdal oborovou práci, projeví se to v hodnocení z předmětu Čj.
4) Absolventský ples – 28. 6. v 19:00 hodin, 8. ročník organizuje, žáci nižších ročníků na ples z
kapacitních důvodů mohou pouze, jsou-li sourozencem žáka 9. třídy a v doprovodu rodičů.
Pozvánka – 21:50 slavnostní ohňostroj v parku před školou
5) Akce třídy – výjezdy tříd, školy v přírodě, Týden turistiky a sportu na 2. stupni (18. – 22. 6.)
Žáci, kteří nejedou, chodí do školy a účastní se výuky. Zdravotní karty žáků vrátí třídní učitelé
s vysvědčením, v případě potřeby si vyžádejte dříve.
6) Školní projekt LEPŠÍ MÍSTO – škola má možnost získat finanční podporu pro žákovský
nápad pro vylepšení života ve škole (ve výši 50 000 Kč). Náš projekt se jmenuje Klidová
zóna. Nabízíme možnost hlasovat nyní v učebně výpočetní techniky nebo na
www.lepsimisto.cz (viz. Lepší místo ve škole Praha 4). V počtu hlasů zatím vedeme, ale hlasy
se budou přepočítávat podle počtu žáků. Hlasování končí v pátek 8.6.
Organizační záležitosti:
7) GDPR – informace o zpracování osobních údajů školou jsou zveřejněny na webu školy (O
škole – Zpracování osobních údajů). Pověřencem pro naši školu je Hana Maňáková, tel.
261 192 487, e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz. V případech, kdy nám zpracování
osobních údajů neukládají právní předpisy, využíváme stávající platné souhlasy. V září 2018
proběhne jejich plošná aktualizace. Pokud škola předává osobní údaje třetí straně (nyní se to
týká škol v přírodě), vyžádáme si spolu s bezinfekčností souhlas pro tento účel.
8) Informace o službách a kvalitě stravování ve školní jídelně (podnět rodičů z 11.4.2018) – na
školní webu (školní jídelna – aktuality) jsou zveřejněny informace o plnění spotřebního koše,
o spotřebě soli a o nabídce chlazené vitríny (deserty, saláty, ovoce). V případě zájmu si mohou
rodiče v čase výdeje oběda (12.00 až 14.00) vyzvednout ve školní jídelně vzorek aktuálního
pokrmu k ochutnání (krabičku zajistí škola).
Od 1.9.2018 se zvyšuje cena oběda o 2,- Kč. Důvodem je růst cen a inflace za období 2013 –
2018. Je zapotřebí upravit výši trvalých příkazů (více na webu školy).
9) 5. ročník – proběhla volba dalšího cizího jazyka – otevře se po jedné skupině Fj a CvJ a 2
skupiny Nj
10) 7. 6. od 17 hodin - Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků – program pro děti připravují
žáci 8.A a 8.B
11) Prosíme vrácení knížek do školní knihovny
12) Sběr – do pátku 8. 6. vždy ráno mezi půl osmou a osmou hodinou, nově také ve čtvrtek 7.6.
mezi 15. a 16. hodinou

13) výtěžek červnového kola sběrové soutěže použijeme na pořízení klece na kola a koloběžky.
Hledáme pomoc i mezi rodiči pro její financování, vytvoření projektu, zkušenosti apod.
Zájemce prosíme o informaci na reditel@zstaborska.cz. Akce bude pokračovat i příští školní
rok.
14) Vybírání učebnic: 25. – 28. 6. (případně náhrada poničených učebnic) :
Učebnici, která bude politá, bude mít počmárané nebo potrhané listy, chybějící listy nebo
rozpadlou vazbu, bude škola považovat za nepoužitelnou a bude požadována náhrada (viz
Školní řád, článek IX., bod 7: Také se dobře chovej k učebnicím a školním pomůckám!
V případě poškození nebo ztráty je musíš nahradit novými, a to na vlastní náklady, nebo
finanční kompenzací.).
Organizace závěru školního roku
výuka probíhá do 22. 6., známky se uzavírají do 22. 6.
25. – 28. 6. (třídní učitelé ve svých třídách)
1.stupeň konec vyučování v 11:55 hodin
6. ročník – ve 12:50 hodin
7. ročník – ve 12:35 hodin (27.6. ve 12:50)
8. ročník – ve 12:20 hodin (27.6. ve 12:50)
příprava plesu – 28. 6. od 16:00 hodin do 23:45 hodin
9. ročník – v 11:55 hodin (27.6. ve 12:50)
- vyklizení šatních skříněk, tak aby žáci vrátili klíč 28.6.
29. 6.
1. – 7. ročník
Rozdání vysvědčení + poslední zvonění 9. tříd 8:15 – 9:55 hodin
8. ročník
Příprava slavnostního oběda žáků 9. tříd, rozdání vysvědčení – 7:15 – 12:45 hodin
9. ročník
Rozdání vysvědčení, poslední zvonění (9:30), slavnostní oběd – 8:15 – 11:55 hodin
Začátek školního roku 2018/2019 – pondělí 3. září – 7:15 - 9. ročník; 8:15 2. - 8. ročník (současné
1 . – 7.ročník); 8:30 – budoucí 1.ročník; konec vyučování v 9:55.
Organizační záležitosti:
15) Oblečení – nevyzvednuté oblečení, obuv v šatně
16) Vstup rodičům do šaten není dovolen – bezpečnostní a hygienické důvody.
17) Změna v systému ukládání koloběžek – ráno označí paní šatnářka koloběžku číslem a stejné
číslo předá dítěti; odpoledne vydá koloběžku pouze na základě čísla. Pokud dítě číslo ztratí,
musí prokázat (nebo jeho zákonný zástupce), že je skutečným majitelem koloběžky.
_____________________________________________________________________
Podněty k projednání ve Školské radě:

……………………..
zapisovatel/ka

……………………
třídní učitel/ka

……………………
vedení školy

……………….….
Školská rada

