Zápis z Kolegia rodičů ze dne 8. 1. 2018
Přítomni: zástupci rodičů jednotlivých tříd, viz prezenční listina
Omluven: Václav Homolka, předseda SRPDŠ
Hosté: Jan Hovorka (ředitel školy), Jana Hanáková (zástupce ředitele), Lenka Zábranská (vedoucí ŠD a
MŠ), Lenka Víchová (vedoucí ŠJ)

Program
1. Uvítání, seznámení s programem
2. Informace ředitele školy
3. Diskuze, různé

1. Přítomné uvítala místopředsedkyně SRPDŠ paní Monika Dušková a seznámila je s programem.
2. Informace ředitele školy:
a) na minulém jednání kolegia byly projednány stížnosti jednoho z rodičů na kvalitu stravy ve školní
jídelně, následně se podanou stížností zabývala kontrola z hygienické stanice a kontrola ČŠI – ani
jeden z kontrolních orgánů neshledal žádné závady,
b) uvažovaná přístavba školy – zřizovatel momentálně zvažuje možnost financování projektu
prostřednictvím bezúročné půjčky od MHMP,
c) v pátek 12. 1. 2018 je ředitelské volno, všichni pedagogičtí pracovníci se účastní vzdělávací akce,
školní družina zajišťuje péči o přihlášené děti od 6.30 do 18 hodin,
d) na dnešních třídních schůzkách budou rodiče seznámeni s průběžnými prospěchovými výsledky a
s hodnocením chování žáků necelé tři týdny před uzavíráním 1. pololetí,
c) ředitel poděkoval všem rodičům, kteří sponzorskými dary podpořili školu,
3. Různé, diskuze
- připomínky k plavání 4. tříd (paní Tousson) – podařilo se ve spolupráci kvalita vody se zlepšila, není
tolik chlorovaná, ale přetrvávají velké rozdíly mezi jednotlivými instruktory plavání – například v době
přítomnosti paní Tousson v prostorách plav. bazénu jedna z instruktorek dlouho telefonovala
prostřednictvím mobilu a nevěnovala se výcviku. Ředitel školy přislíbil, že stížnost projedná
s vedením Aqua Sport Clubu, který výuku zajišťuje a podle svých možností se také opět výuky
zúčastní, aby úroveň osobně prověřil. Od druhého pololetí se budou plavání účastnit 3. ročníky, pan
ředitel seznámil rodiče s možností zajistit dopravu od bazénu ke škole, stejně jako v předcházejících
letech (výhodné zvlášť v zimě a v případě nepříznivého počasí) a nechal na domluvě přímo ve třídách,
zda o dopravu v ceně cca Kč 220 na pololetí mají zájem.
- informace o čerpání rozpočtu SRPDŠ
V Praze dne 8. 1. 2018
Zapsala: Jana Hanáková
Správnost ověřila: Monika Dušková

