Zápis z hlavního výboru
Spolku rodičů ZŠ T.G.M. Písek, z.s.
(10.9. 2019)
1) Uvítání přítomných.
2) Vyúčtování za předchozí období.
3) Akce na škole o prázdninách – čištění podlah na 1. stupni, malování části prostor školy, práce na
venkovní učebně, nákup lavic a židlí pro žáky, atd.
4) Informace o poučení žáků o BOZD a požadavku okamžitého hlášení úrazu pedagogům.
5) Na 1. třídní schůzce budou rodiče seznámeni se školním řádem, různé souhlasy.
6) Volba/potvrzení zástupce do hlavního výboru spolku rodičů.
7) Na příštím setkání bude ze zástupců rodičů volen předseda/předsedkyně Spolku rodičů.
8) Příspěvek do fondu Spolku rodičů – odsouhlasena částka 250 Kč na žáka.
9) Informace o kroužcích probíhajících na škole – viz. webové stránky a předané prostřednictvím
žáků.
10) V některých třídách proběhnou adaptační programy.
11) Informace o zapojení školy do projektu Ovoce a mléko do škol.
12) Škola nadále zapojena v OP VVV, tzv. šablony.
13) Organizace školního roku (též web školy):
Výuka v 1. pololetí

2.9. 2019 - 30.1. 2020

Výuka ve 2. pololetí 1.2. - 30.6. 2020

Podzimní prázdniny 29. a 30.10. 2019

Vánoční prázdniny

23.12. 2019 – 3.1. 2020

Pololetní prázdniny 31.1. 2020

Jarní prázdniny

9.3. – 15.3. 2020

Velikonoční prázdn. 9.4. 2020

Hlavní prázdniny

1.7. – 31.8. 2020
00

2. rodičovská schůzka/ hlavní výbor rodičů

12.11. 2019

(v 16 /1530 hodin)

Konzultace před koncem I. pololetí

14.1. 2020

(od 1530 do 1730 hodin)

3. rodičovská schůzka/ hlavní výbor rodičů

14.4. 2020

(v 1600/1530 hodin)

Konzultace před koncem II. pololetí

26.5. 2020

(od 1530 do 1730 hodin)

14) Projektové dny apod.:
Plavání

zahájení září 2019

Bruslení

od října 2019

Proj. den „Dílny“

listopad 2019

Prezentace SŠ

14.11. 2019

Vědom. sport. den

prosinec 2019

Lyžařský výcv. kurz 15. – 19.12. 2019

Veselá školička

leden 2020

Předání zápis. lístků 6.2. 2020

Projek. den „EVVO“ 30.4. 2020

Zahradní slavnost

květen 2020

Sport.-jazyk. kurz

25.5. – 29.5. 2020

PD „Dopr. a mim. události“ květen 2020

Letní sport. den

červen 2020

Cyklist. a sport. kurzy

15) Akce „Pěšky do školy“ dne 18.9. 2019.

červen 2020

16) Hlavní výbor odsouhlasil čerpání financí pro realizaci besed k sexuální výchově.
17) Poděkování rodičům za parkování na vymezených parkovacích místech.
18) Žádost rodičů na předávání seznamu požadovaných pomůcek a sešitů na konci června, nebo
zveřejnění na webových stránkách školy v měsíci srpnu – škola bude realizovat.
19) Zájem ze strany rodičů o tzv. elektronickou pokladnu – nyní nebude realizováno.
Zapsal: Mgr. Jiří Kothánek

