Zápis z jednání školské rady
Datum:

31. 8. 2016, ZŠ Tuchlovice

Zahájeno:

18:00

Přítomni:

Petra Herdová, Mgr. Irena Lažanová, Mgr. Pavlína Opatrná, Ing. Vladimír Olič
Petr Vondráček

Omluveni:

Ondřej Martinec

Zapisovatel: Petra Herdová

1. Školní jídelna
Na webových stránkách školy, v části školní jídelna, je ke stažení formulář Přihláška
ke stravování, která zahrnuje potvrzení o zřízení povolení k inkasu na běžném účtu.
Je vítané dát rodičům možnost stáhnout si podobné formuláře.
Nově je v nabídce obědů možnost vybrat si ze dvou jídel, v úterý a ve čtvrtek,
budeme sledovat nabízenou kombinaci dvou jídel a průběžně vyhodnocovat a
konzultovat s vedoucí školní jídelny. Zpětná vazba od rodičů bude velmi vítána.
2. Zájmové kroužky
Během letních prázdnin jsme, na základě referencí od rodičů, oslovili Sportovní a
kondiční klub Kladno, který se věnuje dětem ve věku 6 – 12 let. Zaměřuje se na
vývoj všeobecné kondice – obratnosti, rychlosti, síly a vytrvalosti.
Tato všeobecná příprava je prováděna prostřednictvím sportů, které se
střídají, různorodými pohybovými aktivitami a netradičními sporty.
Po jednáních se zástupkyní klubu a ředitelem školy, by mohla v Tuchlovicích fungovat
sportovní skupina pod SKK Kladno. Mgr. Irena Lažanová přislíbila pomoc v doplnění
trenérského týmu.
V pondělí 5. 9. 2016 od 14:00 bude informační schůzka a zápis, ve středu
7. 9. 2016 ukázkový trénink. Pokud bude zájem a do kroužku se přihlásí cca 20 dětí,
bude kroužek zahájen 14. 9. 2016 ve 14:30. Ve škole, na webu školy i OÚ, je vystaven
informační leták.

3. Komunikace školské rady s rodiči a žáky školy
11. 10. 2016 od 17:30 v sále školy plánujeme setkání školské rady s rodiči, kteří by
rádi naším prostřednictvím předložili náměty na spolupráci se školou či prodiskutovali
své postřehy a připomínky.
Pozvánku na toto setkání vystavíme nejpozději v týdnu od 26. 9. 2016.
4. Školní vzdělávací program
Očekáváme předložení v nejbližších dnech.
5. Výsledky průzkumu na 2. Stupni ZŠ
Zažádáme vedení školy o nahlédnutí do výsledků průzkumu, který ve 2. pololetí
školního roku 2015/2016 proběhl na 2. stupni ZŠ.
6. Sběr papíru
Žádáme vedení školy o zveřejňování informace, jak se využívají finanční prostředky,
získané sběrem papíru. Chceme, aby všichni, kteří se na sběru papíru podílejí, věděli,
na co se získané prostředky použily.
7. Fotografické služby
Z řad rodičů byla vyjádřena nespokojenost s jarním fotografováním.
Kvalita fotografií neodpovídala profesionální práci, příliš tmavé, některé rozmazané,
nehezké pozadí. Zástupkyně školy tuto nespokojenost potvrdily a sdělily, že se vedení
školy rozhodlo oslovit někoho jiného.
Další setkání školské rady je plánováno na 11. 10. 2016 při setkání s rodiči.

