Zápis č. 4 z jednání rady rodičů dne 17. 4. 2019
(2018/2019 )
Přítomni:
Zástupci tříd - Petra Kyselá, Monika Kuchtová, Lenka Bartošová, Hana Flídrová, Lenka
Zachová, Dagmar Zavoralová, Tomáš Synek
Tř. učitelka 9. třídy- Lenka Řebíčková + zástupci 9. třídy
Ředitelka školy - Mgr. Jitka Kučerová
Hospodářka - Marie Šplíchalová
Omluvena - Jitka Jílková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Školní ples
Akce školy
Den otevřených dveří na 2. Stupni
Ukončení školního roku
Třídní schůzky
Sběr papíru
Různé

Ad 1) Zahájení
- ředitelka školy přivítala přítomné a seznámila je s programem schůzky
Ad 2 ) Školní ples
- byly doladěny veškeré věci, které jsou potřeba ke konání plesu
Ad 3) Akce školy
- ředitelka školy seznámila přítomné s akcemi, které se budou konat do konce školního roku
Ad 4) Den otevřených dveří na 2. stupni
- RR byla seznámena s průběhem konání dne otevřených dveří na 2. stupni, který se bude konat
14. 5. 2019 od 15 - 17 h.
Ad 5) Ukončení školního roku
- RR odhlasovala vrácení školního roku po staru, tzn. předání vysvědčení a slavnostní ukončení šk.
roku na Skalce v jeden den
- vrácení ukončení školního roku po staru: pro 7 / proti 0

Ad 6 ) Třídní schůzky
- témata na třídních schůzkách - pozvání na ples a prosby o tombolu
Ad 7) Sběr papíru
- na RR byl vznesena prosba, zda by bylo možné, při sběru nositi raději menší balíčky. Při následné
manipulaci a odvozu sběru bohužel velké a těžké balíky nezmůžou někteří dospělí a potom ani děti.
Ad 8) Různé
Chození na WC během vyučování
- v některých hodinách je údajně zakazováno chodit na WC během vyučování. RR prosí, aby u dětí,
které toho nezneužívají, tomu tak nebylo.
Bakaláři
- RR prosí, aby na Bakalářích byly odstraněny u Čj texty - pozdní odevzdání.
Zapsala: Hana Flídrová

