Zápis ze schůzky třídních důvěrníků Spolku rodičů při Základní škole J.A. Komenského v Novém

Strašecí, z.s. ze dne 09.11.2017















Zúčastnilo se 16 třídních důvěrníků + vedení školy (ředitel školy)
Předsedkyně G. Horáková nechala kolovat jednak prezenční listinu a také výpis z účtu Spolku
od začátku roku. Zůstatek na účtu u FIO banky činí 37 568 Kč.
Proběhlo hlasování ohledně výběru příspěvku. Odhlasováno 14:2, že se příspěvek bude vybírat
ještě letos resp. do 30.11.2017 ve stejné výši tj. 200,- Kč na dítě a v případě více dětí 300,- Kč a
vybírat bude tř. učitelka nejmladšího dítěte. Se školou domluvena součinnost přes paní tř.
učitelky.
Debata ohledně nové přístavby školy + jídelny – řešen zápach v jídelně i po rekonstrukci – je
stále v řešení a o průběhu rekonstrukce školy – po novém roce budou již přestěhovány
některé třídy a družina do nové přístavby.
Domluveno s vedením, že budou dovoleni chybějící třídní důvěrníci.
G. Horáková vznesla dotaz ohledně školy on-line. Nelíbí se jí, že by škola měla úkolovat
rodiče, kdy mají kontrolovat prospěch svého dítěte. Také padl dotaz na upřesnění, zda
aplikace v telefonech je propojena s aplikací v počítačích? Vedení školy zkusí zjistit. Po
schůzce p. ředitel ujasnil situaci ohledně datumů v papírové žákovské knížce, která nese
název „příloha k elektronické žákovské knížce“. Tyto datumy se týkají kontroly této papírové
knížky, zda omluvenky a sdělení škole od rodičů jsou v pořádku .
K této debatě se přidali i další třídní důvěrníci.
G. Horáková předala řediteli školy výtěžek z podzimního bazaru ve výši 4.100,- Kč na základě
darovací smlouvy, kterou na místě podepsali. Výtěžek bude použit na sportovní náčiní, aby
bylo využito všemi dětmi. P. ředitel přislíbil přidat příspěvek v tomto duchu na stránky školy.
Dále p. ředitel pozval na oslavu 120. výročí založení školy a představil bohatý program.

Zapsala: G. Horáková

