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Rada rodičů  11.4. 2016 

1) Trvá zajištění vyšší bdělosti žáků v okolí  v školy - již před měsícem náhlášen pohyb 

neznámého tmavého auta v oblasti Rožnova, které prý lákalo děti ke svezení = žáci byli 

okamžitě poučeni TU, aby k nikomu neznámému do auta nesedali a případné obtěžování 

okamžitě nahlásili vedení školy a nebo přímo policii 

 

2)     Provoz školy 2015/16  

-  od ledna zahájen plný provoz nového evidenčního programu Škola on line 

             = děkuji rodičům za spolupráci při práci v programu 

- zápis do 1.tříd proběhl 21. a 22.1 2016 :  

- 113 žádostí o přijetí, z toho 16 odkladů 

- přijato celkem 78 žáků (kritéria bydliště v ČB; vzdušná vzdálenost od školy   

(nesměli být preferováni sourozenci); řada dětí ze Včelné do Boršova 

- nový fenomén neustále se rozšiřující obvod směrem ke Včelné 

Do první třídy tedy zatím přijato 78 žáků  = 3 třídy (26 žáků / třída) 

- úspěšný projekt EDISON = zahraniční studenti VŠ pomáhají s výukou předmětů 

v angličtině bude v příštím roce zopakován 

- problém ve 4. ročníků odchodem pí uč. Škarvadové byl vyřešen = do koce školního 

roku zajištěna náhrada = bývalá uč. 4. tříd pí. Marie Březinová 

- testy Kalibro - postupně probíhaly únor - duben 2016  v  9., 7., 5. 3. ročnících = na 

žádost rodičů učitelé testovaných předmětů zabezpečí lepší zpětnou vazbu pro rodiče                              

      -     LVK pro 7.roč proběhl na Kobylnici na Lipně = ubytování, strava, doprava v  

             pořádku,  letos bez vážných  úrazů žáků = komplikace způsobilo onemocnění tří žáků  

             = příušnice 

- PŘÍUŠNICE - toto virové onemocnění sužuje již třetí měsíc žáky školy napříč 

ročníky = bylo již v zárodku oznámeno KHS v Českých Budějovicích - jediné 

opatření je zvýšené větrání a úklid 

- testování pro ČŠI  zítra 12.4. 2016 4. Ročníky B,C 

-  Zápis do MŠ probíhá letos opět elektronicky, dne 12. a 13. 4. 2016 bude probíhat 

sběr přihlášek. ( 27 volných míst) 

- Oprava oddělení ŠD – duben =  pí. Líbalové (podlaha + nábytek)  cca za 550 tisíc 

- Zájezd do Anglie 29.5. -  3.6. 2016 - výběr žáků 2. stupně (pedagog. dozor Kůs, 

Kvitová, Pekočová, Látková) 

- do konce školního roku již nebude vyhlášeno žádné ředitelské volno; školní rok 

končí až ve čtvrtek 30. 6. 2016 

        

2) Projekty 

- úspěšný projekt EDISON = zahraniční studenti VŠ pomáhají s výukou předmětů 

v angličtině bude v příštím roce zopakován 

- zkoušky  AJ = YLE v letošní roce jsme na základě úspěchů v minulém roce rozšířili 

nabídky o Movers a Flyers ( 20. května budou celkem ve třech úrovních skládat 
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zkoušky  42 žáků). Zkoušky jsou sestaveny z písemné části, poslechu a ústního 

pohovoru s rodilým mlučím p. Stevem. 

- Pokračování ve vizi  projektu VZDĚLÁNÍ 21 -  záměrem je, v případě zájmu 5.tříd,  

ve školním roce 2016/17 opět otevřít digitální třídu, která bude pracovat s tablety:  

 TU zjistí zájemce a dle počtu se rozhodne, zda bude otevřena či nikoli (tablet Acer    

 Aspire Switch 10” až 11,6” s win 8.1, prodloužená záruka na 3 roky; orientační cena   

 cca 13 -16 tis.dle tipu.. Jako vždy bude nutný příspěvek rodičů formou sponzorského  

 daru ve výši  50% pořizovací ceny, tj. v rozmezí 6 500 až 8 000 Kč.   

Bez ohledu na digitální třídu budou otevřeny 3 šesté třídy, zařazení jednotlivých  

 žáků je plně v kompetenci ředitele školy. 

- BALTÍK – Povltavské setkání v říjnu 2016 

 

3) Různé 

- nový účet Sdružení rodičů 

            poděkování pí. Novotné M., Pacíkové a p. Černému za pomoc při převedení účtu od   

            Raiffeisenbank k 31.3. 2016  (kde se platily vysoké poplatky za vedení účtu) k ERA-    

            ČSOB. 

            Zde byl otevřen účet pro nezizkovky č.ú: 274202275/ 0300  = vedení účtu bez  

            poplatku, platba za odchozí platby 25 Kč na pobočce, 2 Kč přes internetové  

            bankovnictví; příchozí platby 5 Kč, vklad v hotovosti 20 Kč, výběr v hotovosti 35 Kč   

            = proto vklad vždy jednorázový za celou školu; výběry jen několikrát v roce větší  

           částka do pokladny; faktury  přes internetové bankovnictví 

           Současný stav: 

           převedeno z Raiffeisenbank  cca 7 000,- Kč 

            hotovost  89 586,50 Kč z toho bude 70 000,- Kč převedeno na účet SR a zbytek v  

            hotovosti v pokladně 

            v průběhu dubna - května bude stržen příspěvek do SR za škr. 2015/16 

- sběr papíru: sbíráme od středy 13. do pátku 22. dubna, pod schody do jídelny, vždy 

od "zvonění do zvonění" (7.40 - 7.55), balíčky převázané a zvážené. Kdo bude mít 

větší množství, může přivézt v pátek 22.4. rovnou do přistaveného kontejneru nebo v 

průběhu vypsaného termínu přímo do sběrny v Pekárenské ulici (u železničního 

viaduktu), kde nahlásí, že patří na naši školu a dostane lístek s odevzdaným 

množstvím. Ten pak děti odevzdají učitelce, která bude ráno vybírat sběr u jídelny.  

             Odměnění nejlepších sběračů bude na konci školního roku po ukončení celé akce. 

    -    plavání : v letošním školnín roce bylo organizováno plavání v Českých  

                          Budějovicích  1. třídy ukončí výuku dne 22. 4. 2016 

 

 

 

.  

V Českých Budějovicích dne 11.4. 2016 

 

Zpracoval: Mgr. Miroslav Kůs, ředitel školy 


