
Informace ze školské rady dne 27.1.2016

1. WIFI NA ŠKOLE
 Škola zvažuje zákaz soukromých mobilních telefonů, tabletů aj. do školy 

2. ŠKOLNÍ BUFET
 Na webu školy bude vyvěšen seznam potravin (včetně ceníku) prodávaných v bufetu

3. PŘÍSTŘEŠEK PŘED ŠKOLOU
 Pozemky před školou jsou nyní vlastnictví města – v případě budování přístřešků by se

muselo jednat s městem

4. BEZPEČNOST STUDENTŮ VE ŠKOLE
 vchod a příchod cizích lidí – cizí strávníci nyní dostávají obědy z boku jídelny, 

nepřijdou do kontaktu s dětmi
 rodiče nesmí vcházet do školy na čip dět
 hlídání učitelů na chodbách a v šatnách

5. ŠKOLNÍ PARLAMENT
 Zprůhlednit financování parlamentu
 jak se vyúčtoval sběr papíru a kde je kontrola vyúčtování a využit financí ze sběru 

papíru - info pro aktivní rodiče 
 klubovna školního parlamentu a možný přístup studentů – omezený – pouze 

v doprovodu učitelů

6. ŠKOLNÍ DRUŽINA
 bude rozšíření o jednu třídu -> financování městem

7. ŠKOLNÍ KLUB
 vytvoření školního klubu a umístění v prostorech školního parlamentu
 možnost přijet externího pracovníka např. na 3 hod. od 12.00 -15.00. Možnost 

umístění žáků, kteří se nedostali do družin
 Možnost financování z rozpočtu SRPŠ
 Možnost podpory vybavení učebny a aktivní podílení se na chodu školního klubu
 Zjistit zájem o školní klub ze strany žáků

8. ROZPOČET SRPŠ
 Jednotlivé akce dotované ze SRPŠ budou vyúčtovány (velmi jednoduchou formou) a 

toto vyúčtování bude k nahlédnut či stažení na webu 
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9. AKCE ŠKOLY
 Z právního hlediska je to nyní velmi komplikovaná záležitost (bezpečnost, 

zodpovědnost za žáky, prostory školy)

10. ZNÁMKOVÁNÍ A PORTÁL ZNÁMEK UČITELŮ
 někteří učitelé nedávají na web známky žádné
 známky jsou skutečně dávány až těsně před klasifikací a nedávají je průběžně
 jaké jsou normy v TV , hodně dvojek, trojek i čtyřek sportovců, studenti nevědí jak si 

co opravit a mají stres ze známkování TV
 rozdíly ve známkách v internetové ŽK a papírové ŽK – velmi problematické pro rodiče 

se v tom zorientovat

11. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ
 Bude probíhat v etapách
 Chod hřiště by neměl být narušen a s omezením bude možno prostor využívat

12. RODIČE VE VESTIBULU - ZÁKAZ
13. DĚTI DO ŠKOLY NA KOLE - STOJANY NA KOLA 

 Problém se zodpovědnost za kola ve stojanech

14. MOŽNOST FINANCOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD A MOŽNOST 
PŘISPÍVÁNÍ JEDNOTLIVÝM TŘÍDÁM I ZA POMOCI DOTACE SRPŠ
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