
Zápis ze schůze sdružení rodičů ze dne 11. září 2012

Místo a datum konání Sborovna ZŠ, dne 11. září 2012 od 1800h

Přítomni Hana Hanslíková (8.A), Stanislav Gelnar (6.B), Eva Veličková (7.B), Vít Janša (2.B), Michaela Šostá (3.A), 
Emilie Juřicová (3.B), Hana Kňazovčíková (2.B), Jan Kňazovčík (5.A), Petr Vavřiňák (4.C a 1.C), Kateřina 
Kubicová (9.A), Hana Laborová (2.A), Dana Ganišinová (7.A) a paní  ředitelka  školy Miroslava  Bukovská

Nepřítomni

Usnášenischopnost

Zapisovatel

Zástupci  tříd  1.A, 1.B, 2.C, 4.A, 4.B, 5.B, 3.B, 3.C, 5.B, 6.A,  8.B, 9.B

přítomno 12 z 21 důvěrníků; Rada je usnášenischopna

zápis z Rady provedl Jan Kňazovčík, důvěrník 5.A

Projednávané body Představení nové paní ředitelky Miroslavy Bukovské.

• Pravidelné úterní konzultace zrušeny, dle potřeby kontakt s učitelem mailem, telefonem, 
osobně,

• žákovská rada – tajná volba, 

• nový obsah webu, nové mailové adresy

• především apel na to, aby se učilo, aktuální stav je přeprojektováno,

• investice do učení,

• rodič je partner školy, vytvoření komunity se stejným cílem,

• sdružení nejen výběr příspěvků, ale i něco víc, spíše menší než větší akce

• participace na akcích („zapůjčení školy“ …)

• přenos zkušeností z jiných škol,

• organizace lyžařského výcviku (doprava k financování SRPŠ)

Sdružení:

• účelem akcí je propojení rodičů, žáků a učitelů školy, lepší prostředí (atmosféra) pro učení,

• využití zkušeností rodičů, učitelů a vedení školy,

• konkrétní náměty, které byly diskutovány:

• opekání,

• procházka po okolí, výlet,

• olympiáda, disciplíny i pro rodiče, využití hřiště,

• lampiónový průvod,

• spaní ve škole, stezska odvahy

• předběžné odsouhlašení podpory (finanční) lyžařského výcviku,

• apel a zaangažování zástupců z prvních tříd,

• seznam tříd, kde není důvěrník,

Doplnění mailu na důvěrníka za 2.A paní Hany Laborové – e-mail: hanka.laborova@seznam.cz

Další schůzka Sdružení – 18. září 2012 od 18h v restauraci u školy – projednání konkrétních aktivit, 
doplnění účetnictví sdružení, další schůzka s vedením školy 25. září – čas bude upřesněn.

Zapsal Jan Kňazovčík, důvěrník 5.A dne 17. září 2012.


