
Plenární schůze konaná dne 12.9.2017 

Místo  konání : učebna č. 1 ZŠ Zámek 

Začátek jednání :  15.30 hod. 

Konec jednání: 16.20 hod. 

Program: 

1.  uvítání 
2.  pracovníci školy : ředitel školy  PaedDr. Jaroslav Ptáček – ředitel školy 
                                zástupkyně školy  Mgr. Jarmila Hrdinová 
                         vedoucí učitelka v zámecké škole Mgr. Hana Olšiaková 
     5 učitelek 
     1. třída Mgr. Iveta Klementová 20 žáků 
     2. třída Mgr. Hana Olšiaková  23 žáků 
     3. třída Mgr. Zdeňka Drahotská 22 žáků 
     4. třída  Mgr. Pavla Porubská  24 žáků 
     5. třída  Mgr. Helena Strnadová 21 žáků 
 
     celkový počet  110 dětí – 53 chlapců ,57 dívek 
     vychovatelka Marie Uhlířová 
     školnice  a uklizečka  Jana Apolínová 
     kuchař Radek Ptáček 
 
3. řád školy – obsah je na webových stránkách školy 
    ŽK – řád školy je nutno podepsat oběma rodiči 
    omlouvání žáků – nejpozději třetí den nemoci nahlásit TU nepřítomnost žáka a důvod 
    odhlašování obědů na telefonní číslo 566 503 994 –vedoucí školní  jídelny / rodiče/ 
    poplatky ve školní družině – paní vychovatelce – doklady o zaplacení, platba do 10. dne v měsíci 
 
4. organizace školního roku 
     informace jsou v žákovských knížkách, na webových stránkách, každý měsíc dostávají děti papír 
     s podrobným rozpisem akcí 
     uvolňování dětí  na více dní – schvaluje ŘŠ na základě žádosti rodičů 
 
5.  adresa web. stránek   - stránky ZŠ Švermova , překliknout na  školu Zámek 
 
6.  nepovinný předmět náboženství  - výuku zajišťuje pan farář Záleský, katechetka Mgr. Klára Berge- 
     rová, jáhen Tomáš Mareda,  výuka začíná od 20. září 
 
7. zájmová činnost – sportovní kroužek, dovedné ruce, dyslektický 
 
8. pitný režim – čaj, šťávy každý den pro přihlášené žáky 
  ve školní  jídelně – mléko, čaj, voda 
 
9. plavecký výcvik od 18. září  2.Z + 3.Z, škola hradí výuku, výuka plavání je zařazena do ŠVP a je sou- 
    částí TV, dopravu  dětem hradí rodiče 
    
 
10. Klub Zámek – samostatný, podílí se na akcích školy a zajišťuje finanční podporu akcí školy 



      Rodičovská rada Klubu - předseda p.  Jana Jurková, pokladník Andrea Blažíčková,zapisovatel     
Ilona Petrová, Zdeňka Judová – ukončila činnost / nemá už ve škole žádné dítě/ a zástupci  jed- 
     notlivých tříd 
     z důvodu ukončení činnosti Z. Judové – volby do rodičovské rady, navržena  kandidátka Martina 
     Picmausová / maminka žákyně 1. ročníku/ 
     volby nového  člena:  
     pro   hlasovalo : 50 členů 
     proti hlasovalo: 0 členů 
     hlasování se zdrželo: 1 člen 
     hospodaření – zpracovala A. Blažíčková , seznámení  se zprávou, možnost nahlédnutí do zprávy 
     / uložena v kanceláři školy/ 
 
11. školská rada – zástupce zámecká škola nemá – schází se 2x za rok na ZŠ Švermova 
 
12. školní kalendář – dostávají  všechny děti, klub Zámek přispěje dodatečně na jeho výrobu částkou  
       5000,- Kč 
      hlasování o příspěvku na školní kalendář 
 
13. oprava školy -  celková rekonstrukce školy –plyn, voda, elektrika 
       vybavení nové školní jídelny – nábytek, lino 
       nová světla  -učebna č.5, zadní šatna 
       nová lina  - jídelna, šatna, kanceláře 
       aqua dveře – toalety přední 
       malování celé školy 
       nový nábytek do učebny č.4 
       rekonstrukce vchodových dveří – dolní vchod, začala tento týden 
 
14. sběr papíru a hliníku, sběr kaštanů, pomerančové kůry po celý školní rok 
 
 15. Vánoční vystoupení – 14.12.2017 v 17.00 hod. 
 
16. příspěvek na školní rok / loňský příspěvek byl 400,-Kč na rodinu/ 
       Rodiče si navrhli příspěvek na letošní školní rok 500,- a příspěvek byl odsouhlasen 
 
17. řešení dopravní situace – policie zajišťuje dohled v době odchodu žáků ze školy, škola 
       není oprávněna  zajišťovat přechod dětí přes silnici po i před vyučováním 
       dopis místostarostovi p. Klementovi ohledně spojů do Zámku 
 
18. školní družina – kapacita 30 žáků, přednostně přijati žáci 1.a 2. Ročníku 
 
19. informace ze školní jídelny – možnost nastavení nepravidelné docházky na obědy 
 
19.různé : 
     připomínky ze strany rodičů k webovým stránkám školy – malá informovanost a pomalá aktuálnost 
     včas dávat na stránky školy rozvrhy hodin, aby si děti mohly domlouvat jinou zájmovou činnost 
     možnost kandidovat do Školské rady 
     zvýšit počet fotografií zámecké školy ve školním kalendáři, zredukovat počty kalendářů 
 
 
      zapsala: Olšiaková  Hana 
      


