Zápis z jednání třídních důvěrníků (TD)
Sdružení rodičů při MZŠ Kamenačky, z. s. (SR)
konaného dne 4. 11. 2019
Přítomni: P. Kubáň (5.B), H. Martenková (4.A), S. Palasová (6.B, 8.A), J. Hložková (6.A), P. Janásková (9.A)
Host: paní ředitelka M. Zavřelová, pan učitel P. Kubíček
Program jednání:
1. vánoční jarmark
2. stávka
3. doplňovací volby do Školské rady
4. účet Sdružení rodičů
Bod 1. – vánoční jarmark
a) Loni se jarmark vydařil, proto letos proběhne podobně. Cílem jarmarku je předvánoční setkání dětí, rodičů a
zaměstnanců školy.
b) Uskuteční se v úterý 10. 12. od 16.30 do 18 hodin na školním dvoře a ve 2 třídách 1. stupně (u kuchyňky). V případě
hodně špatného počasí bude uvnitř.
c) Hlavním organizátorem je p. uč. Kubíček, program na pódiu má na starost p. uč. Sovová, zaměření jednotlivých
stánků třídní učitelé se svými třídami.
d) Oproti loňsku lépe vyřešit vstup do dvora (loni slabé osvětlení) a ozvučení vystoupení.
e) Sdružení rodičů
 kavárna – káva, čaj, horká čokoláda (?), perníky, cukroví… (koordinace: J. Hložková, H. Martenková)
 zajištění vánočního stromku – zjistit na třídních schůzkách, jestli má někdo z rodičů možnost zajistit
Bod 2. – stávka
a) MZŠ se připojí ke stávce naplánované školskými odbory na středu 6. 11. 2019. Bude zavřená celá škola.
b) Informaci dostali všichni rodiče prostřednictvím Bakalářů. Na třídních schůzkách 5. 11. třídní učitelé vysvětlí, proč se
škola rozhodla ke stávce připojit.
Bod 3. – doplňovací volby do Školské rady
a) Proběhnou v rámci třídních schůzek 5. 11. 2019, u hlavního vchodu. Organizaci zajistí škola.
b) Je třeba doplnit 1 zástupce za rodiče.
Bod 4. – účet Sdružení rodičů
a)
b)
c)
d)

Z minulého roku je na účtu sdružení 14 518 Kč.
Příspěvky pro letošní rok zůstávají 100 Kč na rodinu, případně více.
Z účtu bude uhrazeno občerstvení do kavárny na vánočním jarmarku.
V rámci třídních schůzek 5. 11. proběhne anketa mezi rodiči o využití dalších peněz. Možnosti, o kterých budou
rodiče hlasovat:
 programovatelní roboti (Lego Mindstorms, Ozobot) – pro výuku IT
 knihy do školní knihovny – doplnění beletrie i naučné literatury
 psychomotorické pomůcky do TV – balanční prvky, šlapáky, chůdy…
 obrazovka (informační panel) ke vstupu do školní družiny

