Zápis ze schůze Rady SRPDŠ ZŠ Lány, 11.12.2018 - 18.00h
Přítomni
Zástupci tříd: 1.A omluvena p. Petra Malíková, 1.B přítomna p. Barbora Rovná, 2.A
přítomna p. Jana Tůmová, 2.B přítomna p. Simona Vypušťák Corradiniová, 3.A
omluven p. Přemysl Mariaš, 3.B přítomna p. Martina Hořejší, 4.A přítomna p. Simona
Fingerhutová, 4.B přítomna p. Irena Seibertová, 5. tř. přítomen p. Petr Chalupa, 6. tř.
omluvena p. Andrea Klimešová, 7 tř. přítomen p. Marián Slanina, 8. tř. přítomna p.
Erika Lincová, 9. tř. omluvena p. Marie Čebišová
Za ZŠ: p. Iveta Vrabcová – ředitelka školy, p. Petra Přibylová – zástupce ředitelky
školy

Obsah jednání:
1.

Představení nově zvolených členů Rady SRPDŠ:
4.B p. Irena Seibertová
5.tř. p. Petr Chalupa
7.tř. p. Marián Slanina
Předsedkyně požádala nové členky o prostudování stanov Spolku, které jsou dostupné na webové stránce ZŠ Lány v sekci SRPDŠ.

2.

Schválení ověřovatele zápisu, paní Irenu Seibertovou.
Schváleno všemi přítomnými.

3.

Předsedkyně informovala přítomné o zaslání schválené Zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za hospodářský rok 1.9.2017 - 31.8.2018 datovou schránkou na příslušný finanční úřad.

4.

Předsedkyně vznesla dotaz od rodičů ze 4.B, ohledně zrušení zvonění na začátku
a konci vyučovací hodiny. Rodiče by zajímalo, proč naše škola ke zrušení zvonění
přistoupila, zda vedení školy zjišťovalo přínos této změny pro žáky a učitele.
Paní ředitelka vysvětlila, že se inspirovala zrušením zvonění na jedné ze škol, kde
byla na návštěvě. Dle slov paní ředitelky považují učitelé tento krok jako přínosný,
žáci se zklidnily.

5.

Zástupkyně 4.B se zeptala vedení školy, zda by bylo možné založit police nebo
skříň ve třídě, kde by si děti mohly nechávat učebnice a sešity, které nepotřebují
nutně odpoledne/večer mít doma?
Paní ředitelka doporučila pro tento účel zajistit dětem do skříněk na oblečení úložné sáčky.

6.

Podnět ze 4.B ohledně možnosti rozšíření nabídky kroužků.

Paní ředitelka objasnila situaci s ohledem na personální možnosti školy. Doplnila
informaci o neúspěšných pokusech v minulosti:

Modelářský kroužek – nedostatek zájemců
Šachový kroužek - nedostatek zájemců
Rytmik dětem o.p.s – kroužek dramatický, fotografický, ručních prací – nedostatek
zájemců , dramatický kroužek pracoval 2 roky
Čtenářský klub pro starší žáky od 4. třídy - nedostatek zájemců
Jitka Iblová, keramická dílna ATEBAB - nedostatek zájemců
Jazyková škola ArinaRa Rakovník - nedostatek zájemců
Kroužek vaření – prostorová a energetická náročnost
https://skola.lany.cz/cz/volnocasove-aktivity-ve-skole-a-v-obci
7.

Chyby v učebnicích, občas se nějaké objeví, jak postupovat a zda je někde seznam chyb?
Vedení školy informovalo, že žádný seznam chyb v učebnicích a v pracovních sešitech není. Rodič, pokud chybu objeví, ať se obrátí přímo na vyučujícího.

8.

Placení členských příspěvků na účet SRPDŠ.
Tento způsob platby by byl možný od nového školního roku 2019/2020. Předsedkyně projedná podrobnosti s paní hospodářkou Spolku.

9.

Dotaz zástupkyně 2.B ohledně příspěvku VZP na školu v přírodě pro své členy
Paní ředitelka odpověděla, že o této možnosti je informována a stejně jako
v předešlých letech, tak i v letošním školním roce tento příspěvek pro žáky zajistí.

10.

Diskuze
Nebyl žádný další podnět ani připomínka ze strany členů Rady.

11.

Předsedkyně poděkovala přítomným a účast na schůzi Spolku ukončila.

V Lánech 11.12.2018
Zapsala: Simona Fingerhutová
Ověřila: Irena Seibertová

