Základní škola Bělá pod Bezdězem

Zápis jednání Rady SRPDŠ
Datum konání: 24. 11. 2016

Informace ředitele školy:
1. Významné akce září až listopad:
o

Dopravní výchova na Dopravním hřišti v MB – 4. ročník.

o

Projekt Delfín – výuka plavání v Městském bazénu Mladá Boleslav – 2. a 3.
ročník. Pronájem bazénu a doprava žáků jsou hrazeny městem, výuka hrazena
z prostředků poskytnutých státem.

o

Úspěšné zapojení žáků do literární soutěže pořádané VLS Usínání s lesními
pohádkami. Mezi deseti oceněnými pracemi bylo pět žáků bělské školy.

o

Projekt Fair Trade pokračuje již druhým rokem – podpora producentů, kteří
garantují nezneužívání dětské práce – Žáci žákům (pečení z fairtradeových
potravin).

o

Pokračují projekty podporované státem: Ovoce do škol a Školní mléko.

o

Nápojový automat nabízí sortiment splňující legislativní požadavky. Ve škole
není bufet. Žáci si však coca colu, brambůrky a další kritizované potraviny
nakoupí při cestě do školy v obchodech.

o

Další akce upozorňující na globální negativní jevy: Výstava na stromech v parku
(zneužívání dětské práce), Pěstuj planetu (plýtvání potravinami).

o

Divadelní představení v MD MB – návštěvy představení v průběhu školního
vyučování a také pokračuje činnost Klubu mladého diváka ŠD (určeno pro žáky
mladšího školního věku, garant Marie Mlejnková) a Klubu mladého diváka
(určeno pro žáky staršího školního věku, garant Mgr. Zuzana Kleinová) –
Městské divadlo MB.

o

Sportovní soutěže, ve kterých žáci reprezentují školu – Máchův pohár v malé
kopané v Kravařích (2. místo).

o

Sběr papíru – sebráno celkem v obou školních budovách 9 660 kg v hodnotě 19
320 Kč, z toho Máchova 7 151 kg, Tyršova 2 509 kg.

o

Proběhla školní kola několika soutěží (např. Mladý chemik, Dějepisná
olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Přírodovědný klokan). Další soutěže
budou probíhat v prosinci až březnu.

o

Úspěšné akce: Dravci, Altamira, Vikingové, sportovní dopoledne v MSH
(házená) – informace na webu školy.
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o

Vycházející žáci měli možnost účasti na dvou výstavách studijních oborů:
Edukart (pořadatel VC Škoda Auto Na Karmeli) a ÚP uspořádal obdobnou akci
na ISŠ Na Karmeli MB. Dny otevřených dveří ve středních školách – termíny
zveřejňovány na informačních nástěnkách VP.

o

Zajištěno fotografování žáků, firma Václav Vopat, Mn. Hradiště. 1. 12. a 2. 12.
2016. Informace byla předána do rodin, uveřejněna na webu školy a na
nástěnkách ve škole.

2. Proběhne do Vánoc:
o Futsalové turnaje v MSH.
Vyučování v prosinci končí ve čtvrtek 22. 12. 2016 a začíná v úterý 3. 01. 2017.
3. Informace o organizaci školního roku: Informační leták – obdržel každý žák školy,
ŽK, web školy. Webové stránky školy: www.zsbela.cz – jsou pravidelně
aktualizovány, veškeré informace pro rodiče žáků školy, kalendář akcí, uskutečněné
akce …
4. Školská rada schválila VZ za rok 2015/2016 a projednala rozpočet školy na rok 2017
na svém jednání 15. 11. 2016. VZ projednala také RM jako zřizovatel školy.
5. LVK pro žáky 8. ročníku se uskuteční v Dolním Dvoře v Krkonoších (penzion
Morava)8. 01. 2017 (Ne) – 13. 01. 2017 (Pá) – počet přihlášených účastníků z osmého
ročníku 36.
6. Poznávací zájezd do Londýna – CK Royal Příbram se uskuteční ve dnech 15. 05. – 19.
05. 2017. Informační schůzka majitele CK s rodiči účastníků je naplánována na 17.
01. 2017 v 16:00.
7. Pokud se žáci přihlásili do ŠK, je nutné, aby do kroužků docházeli pravidelně.
Odhlásit je možné v pololetí. Neúčast je třeba řádně písemně omlouvat.
8. Škola řeší ve spolupráci s odbornými a kompetentními pracovišti závažné problémové
chování některých žáků. Činnost školní psycholožky – práce s třídními kolektivy,
práce s jednotlivci. Odpudivé příklady chování.
9. Náprava řeči, ambulantní náprava specifických poruch učení: 3 učitelky zdejší školy
poskytují prevenci řečové výchovy, 5 učitelek vede nápravu specifických poruch
učení.
10. Ve škole pracují 4 asistentky pedagogů, které se věnují 6 žákům (ve dvou třídách jsou
dva žáci), z nich mají 4 žáci poruchu chování.
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11. Personální záležitosti: Mgr. Petra Kulasová odejde začátkem února na MD, v jednání
je zajištění jiné učitelky/jiného učitele. Vedení školy hledá zájemce o práci učitele pro
další rok/další roky.
12. Příští TS: 25. 04. 2017 (4. – 9. ročník, 16:00 hodin), 27. 04. 2017 (1. – 3. ročník, 15:00
hodin). HV SRPDŠ se uskuteční 20. 04. 2017 (Čt).
Martin Novák:
Žádosti o příspěvek:
1. LVK.
Žádost o příspěvek na částečnou úhradu dopravy ve výši 5 500,- Kč, odměny pro žáky
(závody) 500, - Kč
Schváleno, hlasování: 16 – 0 – 0

2. Projekt fair trade.
Žádost o příspěvek na nákup surovin 2 000,- Kč
Schváleno, hlasování: 16 – 0 – 0
3. Odměny za sběr papíru.
1. místo

500,- Kč

2. místo

400,- Kč

3. a 4. Místo 300,- Kč
celkem 1 500,- Kč
Schváleno, hlasování: 16 – 0 – 0
Příspěvek na SRPDŠ bude vybírán ve výši 100,- Kč na žáka – budou vybírat TU v lednu
2017.
Zasedání rady SRPDŠ se účastnilo 16 zástupců rodičů.

Diskuze:
1. Školní družina – získat dary v podobě her a hraček.
2. stížnost na nevhodné chování paní učitelky Mgr. Lenky Hojkové
Zapsala: Dagmar Femiaková
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