Zápis z jednání kolegia rodičů dne 14. června 2017
Přítomni: viz prezenční listina
Hosté: RNDr. Jan Hovorka, ředitel školy, Mgr. Jana Hanáková, zástupce ředitele, Lenka Víchová, ved. ŠJ,
Bc. Lenka Zábranská, vedoucí uč. MŠ a ved. vychovatelka ŠD
Program:
1. Informace ředitele školy
2. Informace ŠJ
3. Informace ŠD
4. Různé, diskuse
1. Informace ředitele školy
a) Dostavba – vysvětlení současné situace
- doplněno informacemi od paní Duškové a Tousson o průběhu jednání zastupitelstva MČ Praha
11, kde obě požádaly o možnost vystoupení k dostavbě školy, jednání přerušeno krátce před
půlnocí, vystoupit nebylo možné
- paní Tousson uvažuje o sestavení petice
b) Informace o šetření stížnosti rodičů (ČŠI) a probíhající kontrole hospodaření (Útvar kontroly a auditu
MČ P-11)
c) Plánované akce – zahradní slavnost 26. 6. 2017, ocenění nejlepších žáků, vyřazení předškoláků,
slavnostní vyřazení absolventů 9. tříd, rodiče zváni
d) Na třídních schůzkách budou rodiče seznámeni s návrhy klasifikace, hodnocením chování
2. Informace ŠJ
a)

Vyúčtování (vrácení čipů + vyúčtování stravného) pro žáky 9. tříd proběhne 26. 6. 2017 v dopoledních
hodinách 8.00 až 10.00 hod. ve školní jídelně u hospodářky školní jídelny. Prosím, aby se dostavili všichni,
kteří chodili na obědy.

b) Pokud žáci nižších ročníků končí docházku v naší škole (1. – 8. třídy) vyúčtování stravného a vrácení čipů
bude probíhat ve dnech 27. 6. a 28. 6. 2017 mezi 8.00 až 10.00 hod. v kanceláři školní jídelny. O vyúčtování
může požádat osobně rodič v průběhu celého dopoledne nebo žák v době přestávek.
c) Přeplatky trvalých příkazů a inkasa, budou vráceny v červenci 2017 na bankovní účty (pokud jste uvedli ve
školní jídelně jako platbu – trvalý příkaz). Při změně čísla účtu během školního roku, musíte písemně
nahlásit změnu.
d) Od 4. září 2017 mají všichni letošní strávníci automaticky obědy přihlášeny! Pokud již nyní víte, že dítě na
začátku následujícího školního roku na obědy chodit nebude, odhlaste mu obědy. Již od června lze
telefonicky provést odhlášky na září 2017. Odhlášky lze provádět také v závěru prázdnin od 28. srpna 2017
na tel. čísle 222 363 685, nebo prostřednictvím e-mailu (jidelna@zskv.cz).
e) Obědy v červnu lze odhlásit a přihlásit do 23. 6. 2017, po tomto datu si můžete neodhlášené obědy již
pouze vyzvednout do přinesených nádob v době od 11.20 do 11.40 hod. vchodem u ŠJ (30. 6. 2017 od
9.40 do 9.55 hod.).
f)

Poslední den školního roku (30. 6. 2017) bude výdej obědů probíhat od 10.00 do 12.00 hodin.

g) Žádáme vás, zrušte všichni v červnu trvalé příkazy!
3. Informace ŠD
Pro příští rok již rozdány přihlášky do ŠD (vyplněné vrátit do 23. 6. 2017) – podle počtu přihlášených dětí budou
otevřena oddělení ŠD, případné individuální přihlášky žáků 5. tříd budou řešeny podle možnosti v úvodu příštího
školního roku.
V den Zahradní slavnosti si rodiče děti vyzvednou ze školní družiny (v MŠ) a děti se programu zúčastní s rodiči.

4. Různé
Byly schváleny příspěvky na materiál (výrobky na školní jarmark) – Kč 500/třída, oddělení
Zapsala: Jana Hanáková

Ověřila: Monika Dušková

