
Shrnutí ze zápisu SRDPŠ ze dne 26. 11. 2015

Důležitým bodem se stala diskuze na téma „třídní schůzky“ –  jednalo se o systému, jakým probíhaly 
schůzky v minulosti a připomínky byly k novému rezervačnímu systému třídních schůzek. Jedná se o 
nový projekt, který je navržený panem ředitelem na zkušební dobu jednoho roku (2schůzky za rok). 
Poté bude celý systém vyhodnocen.  Je v zájmu všech rodičů, aby se vyjádřili ke způsobu konání 
třídních schůzek – zda chtějí, aby byly schůzky vyhlašovány   jako to bylo v minulosti nebo chtějí 
rezervaci termínů přes internet. Byly zde vzneseny připomínky z řad zástupců rodičů k tomu, že není 
moc příležitostí, aby se sešli rodiče jako celek za třídu (musel by se kromě týdne, ve kterém probíhají 
třídní schůzky určit další mimořádný termín, kdy by se rodiče třídy sešli k projednání svých zájmů). 
Dále zde byla připomínkována časová náročnost rezervování si termínu u všech vyučujících 
jednotlivých předmětů – tzn. rodič může najít volný termín pro schůzku s každým vyučujícím, ale je to
pro něj časově náročnější než obejít učitele v jeden den. Naopak někteří zástupce rodičů jsou 
spokojeni s novým systémem kvůli dodržení intimity při předávání informací o jednotlivých žácích.

Dále byly projednány tyto skutečnosti a připravované události:

- 1.11.2015  předána stavba 3ZŠ  po rekonstrukci

- k 17.11. byla vybrána na účet SRDPŠ částka 160 200 Kč

-pochvaly žáků naší školy za reprezentaci ve vědomostních a sportovních soutěžích – ze SRDPŠ 
vyhrazeny peníze na dárky pro děti, které získaly 1.-3. místo v soutěžích

-pochvaly všech žáků, kteří  se zúčastnily sběrových aktivit- bylo celkem vybráno 32 000 kg papíru (1,5
Kč za kg), šípky 793 kg- 8719 Kč, kaštany 4800 kh-14 400 Kč

- poděkování za účast na potravinové sbírce

-burza středních škol – zúčastnilo se 22 středních škol z regionu

- platba za autobusy pro děti, které se zúčastní představení v rámci divadelního předplatného-   3 
autobusy platí SRDPŠ, 1autobus platí žáci sami

- 26.9. – 3.10. proběhl jazykový pobyt v Edinburgu – 50 dětí

- říjen 2015 – Adaptační pobyt pro 6.tř. – bude pokračovat i v dalším roce

-Připravované výlety v tomto škol. Roce – 6-7tř. – exkurze do Prahy, 8-9tř. Krakow,  Osvětim

-akce školy- 2.12. Vánoční jarmark dětí 3ZŠ 

                    - 10. 12. 16 hod. koncert Plamínku

                    -  26. 2. ples školy

                    - 9 .4.  Den zdraví a řemesel na 3ZŠ

-Otevřená škola pro předškoláky – proběhlo podzimní odpoledne pro předškoláky 

                                                           - 19.1.  2016 zápis nanečisto

                                                           - 12.2.   2016  zápis prvňáčků do školy

- snaha 3ZŠ o zařazení do projektu Rodiče vítáni (více informací na stránkách školy, popř. v kanceláři)

                                                                    Zapsala: p. M. Čudrnáková, tř. důvěrník 2.A


