1. Schůze zástupců tříd Spolku rodičů žáků Základní školy J. A.
Komenského Lysá nad Labem 12.9.2016
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: pí Takačová Šnajdrová, p. Čovan
Neomluveni: zástupce II.A a VIII.B
Děkujeme za účast všem náhradníkům, kteří přišli.
Program:
Příspěvky ředitelky školy:
1) Představení členů Schůze zástupců tříd, kontakty na web (mail + případně telefon
upraveny na prezenční listině – viz prozatím neúplná příloha tohoto zápisu).
R.Bláhová zjistí, zda mohou být členy Schůze 2 zástupci jedné rodiny (p. a pí
Krátkých).
Další body probrat na třídních schůzkách:
2) §16 – vysvětlení podá TU, případně mailem pí uč. Fabiánová, je na webu školy a je
součástí dotazníku, který dostanou rodiče na třídních schůzkách 15.9.
3) Zvolit náhradníka zástupce třídy, který přijde tehdy, když zástupce třídy nemůže a
bude dostávat všechny maily jako ostatní členové Schůze zástupců tříd spolku rodičů.
4) Nárůst počtu dětí na 550, počet zaměstnanců 68 (fyzické osoby), počet tříd narůstá o
1 na 24 (14 + 10), stále nevýhodný průměrný počet dětí na třídu 23. Změna
financování se předpokládá 1.1.2018.
Testování a dotazníky:
dvouřádkový dotazník k §16 na třídních schůzkách;
jarní dotazník na klima školy pro žáky, zákonné zástupce i pedagogy;
testování SCIO 8.r. na studijní předpoklady na SŠ: Hlavním záměrem tohoto
testování je usnadnit žákům rozhodování o výběru střední školy. Testovalo z předmětů
matematika (M), český jazyk (Čj) a z obecných studijních předpokladů (OSP). Třída
8.A měla výsledky pod celostátním průměrem (kromě M) a 8.B nad průměrem (kromě
OSP). Byly zjištěny velké výkyvy mezi jednotlivci a překvapivá doporučení ohledně
vysněného typu SŠ (část dětí se přeceňuje, několik podceňuje). Testuje se od r.
2013/14. V posledních dvou letech se snižuje průměrná úroveň tříd, což může být
způsobeno mimo jiné i velkým odlivem žáků na víceletá gymnázia.
 testování ČŠI v 5. a 9.r. ve dvou hlavních předmětech (vylosuje se z Čj, Aj a M) +
v jednom doplňkovém předmětu, který bude blíže specifikován v listopadu 2016
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6) Novinky ve škole (rekonstrukce, noví zaměstnanci…) - viz Zpravodaj; Reklamace
vestavby 4 učeben v Ds a světel v Tv; sháníme zástup za MD od 1.11.2016 Aj – Čj
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Projekty:
viz Zpravodaj
bližší info pí zástupkyně Drobná
projekt Ovoce do škol pro I. st. = úterky

8) Změny ve školním řádu: změna terminologie dle §16 a dodán bod 3.1.10 o právech
školního parlamentu

9) Změna ŠVP: měníme Obecnou část – přidávají se informace z §16 o dětech s SVP a
upravují akce školy.
10) Informace o hospodaření fondu spolku rodičů – viz Zpravodaj: na účtu a v
pokladně dohromady zbylo 19 110,- Kč.
11) Příspěvek spolku rodičů odsouhlasen všemi přítomnými ve výši 400 Kč, do
31.10.2016 za rodinu zaplatí nejstarší dítě. Zbylo cca 20 000,- Kč z loňska,
předpokládaný letošní příjem na příspěvcích = cca 160 000 Kč a finančně je nutno
zajistit pronájem kopírky ve sborovně cca 12 000,- ročně jen do února 2017. Pak bude
řešit škola pronájem 5 velkých multifunkčních zařízení ve vlastní režii. Zbylé peníze
použít na financování některé z variant:
a) Jízdné a odměny na soutěže (do 40 000,-)
b) Sponzorský dar v určité výši pro výběrové řízení na techniku nebo na nábytek spolu
s penězi zřizovatele (vyšší soutěžená částka zaručuje nižší ceny zboží).
c) Případné další návrhy vzešlé z třídních schůzek.
Dohodne se definitivně na další schůzi zástupců tříd 15. listopadu!
12) Příspěvky na Vv a kopírování odsouhlaseny všemi přítomnými ve výši 150,- Kč za
každé dítě na I. pololetí k 30.9.2016, stejná částka na II. pololetí k 28.2.2017. Sociálně
slabší rodiny nejsou od příspěvků osvobozeny, mohou požádat o splátkový kalendář.
13) Dopravní situace před školou – žádost o změnu značení (značka K+R, posunutí
květináčů) odsouhlaseno 21.6. 2016 RM, ale na odbor SMI bylo postoupeno 22.8.,
realizace říjen 2016. Řízení dopravní situace se pokouším řešit s DP Armády ČR s pí
Machovou (dítě 2.C). Prosím ve všech třídách apelovat na zdravý rozum rodičů, aby
se neotáčeli a necouvali v křižovatce. M. Kubica pošle mailem body sdělení, které by
se měly přeříkat…
14) Škola bere sponzorské dary hmotné (kancelářské potřeby, papíry, barvy, odřezky
dřeva do dílen, něco drobného na odměňování dětí a pod.) i finanční jako v minulých
letech…
15) Nadále sběr kaštanů a žaludů; novin, časopisů a kancelářského papíru; víček;
baterií a drobných elektrospotřebičů. Větší elektrospotřebiče jen po předchozím
telefonickém dotaze ve škole. Stačí nechat ve vstupní hale školy nebo se odevzdává
panu školníkovi. Dítě odevzdá třídnímu papírek s počtem kilogramů u papíru, víček a
kaštanů/žaludů.
16) Kroužky – viz Zpravodaj, některé velmi rychle naplněny, ale ne všechny se otevřou.
Hledáme někoho z rodičů, kdo by vedl počítačový kroužek pro I.st.
Dotazy a připomínky rodičů:
1. Všechny stížnosti před výjezdními semináři řešilo vedení školy, na výjezdních
seminářích řešil vedoucí toho kterého výjezdu (bylo 6 skupin) ihned na místě, některé
byly řešeny ještě i vedením po skončení do konce června. Z diskuse vyplynul
požadavek vyfotit vši (v některých případech šlo o lupy) a zamezit neoprávněnému
vybírání částky 100 Kč za celý šampon pro každé dítě, agentura se obohatila na úkor
rodičů.
2. Odsouhlaseno zřízení nového účtu Spolku u jiné banky. O konkrétní bance
rozhodnou statutární zástupci Spolku M. Kubica a J. Fialová, pokud Česká spořitelna
na současném účtu nezruší poplatky.

Další schůze zástupců tříd navržena na úterý 15.11.2016 v 17.30 hodin.
Zapsala M. Nováková

