Schůzka Výboru SRPŠ s ředitelkou školy 5. června 2018
Program:
1. Co se děje ve škole
 Akce školy / Pohár rozhlasu, matematická olympiáda – 2. místo ), významné úspěchy našich
žáků
 Přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia ( 21 žáků odchází na SŠ a SOU, 1 VG)
 Obhajoby absolventských prací žáků 9. třídy 18.- 19. 6. 2018
 GDPR (ochrana osobních údajů) – webové stránky školy v sekci Základní škola
2. Plánování:
 Ukončení klasifikace 21. 6. klasifikační pedagogická rada
 21. 6. 16, 30 hodin schůzka s rodiči budoucích prvňáčků ( počet dětí v 1. třídě pro
příští šk. rok 25, třídní učitelka Mgr. Jindra Tumová)
 poslední den výuky podle rozvrhu 26. 6. 2018, 27. 6. 2018 akce pro vítězné třídy ze
sběrové akce (2. – Robinson, 8. B lezecká stěna)
 školní potřeby (sešity) si žáci 2. stupně zajišťují podle seznamu sami, pracovní
sešity, kreslící karton a kopírovací služby a ŽK zajišťuje škola a hradí rodiče.
(web školy přehledy s cenami)
 Školní rok bude ukončen v pátek 29. 6. 2018 slavnostním setkáním školy v 8, 00
hodin, rozdáním vysvědčení ve třídách. Konec cca 10,00 hodin, školní družina
normální provoz, oběd 11, 00 – 13, 00 hodin
 28. 6. 2018 od 16 hodin Zahradní slavnost na ukončení školního roku, program
(plakáty, web školy)
 Úřední dny o prázdninách: STŘEDA 9,00 – 11, 00 HODIN
 Příměstský tábor – 9. – 13. 7. 2018, hlavní vedoucí: Romana Staňková
 Organizace příštího školního roku, kroužky: školní rok 2018 / 2019 bude zahájen v
pondělí 3. září 2018 v 8, 00 hodin, volitelné předměty: 7. třída KAj – 2 skupiny,
8., 9. A, B třídy cvičení z českého jazyka. Předpokládaná nabídka kroužků bude
uveřejněna na webu školy v průběhu prázdnin, přihlašování v září, zahájení činnosti
říjen
 Přihlášky ke stravování na školní rok 2018/2019 budou předány dětem
prostřednictvím TU, vyplnit a vrátit zpět ještě do konce školního roku
 Povinná výuka plavání (3., 4. třída) 2018/2019 se uskuteční, začínáme prosinec únor
 Organizace školního roku 2018/2019 (termíny prázdnin atd. na webu školy sekce ke
stažení
Mgr. Zdeňka Pavlíčková, ředitelka školy

