Zápis ze schůzky zástupců Rady rodičů, SRPŠ a ŠR s vedením školy ze dne
13. 6. 2016
Přítomni: Bc. et Mgr. Jiří Trunda, Markéta Smáhová (ŠR), Lucie Bartoňová (RR),
Kateřina Turková (RR)
1) Webové stránky školy
Přes prázdniny budou předělány webové stránky školy tak, aby byly pro
rodiče přehledné, dalo se v nich snadno orientovat a celkově odpovídaly
současným požadavkům (viz připomínky rodičů ze začátku školního
roku). Stávající webmaster má již zadání od pana ředitele.
Od září 2016 bude také spuštěna e-žákovská knížka pro každé dítě
(rodiče dostanou login pro přístup, jenž umožní také přímou komunikaci
s třídním učitelem). Dále bude oficiálně spuštěna e-třídní kniha, jež byla
letos pilotována.
2) Šatny
Do konce letních prázdnin budou vytvořeny nové šatní prostory a
rozšířeny ty stávající (na prvním podlaží vedle prostor školní družiny).
Každé dítě ve škole tak bude mít vlastní místo na odložení venkovního
oblečení a obuvi.
3) Zvonky do všech oddělení školní družiny
Do konce letních prázdnin bude do každého oddělení školní družiny
zavedena samostatná linka interfonu (zvonek).
4) Školní jídelna
Během prázdnin proběhne zřizovatelem hrazená přestavba školní
kuchyně, od září 2016 se opět bude vařit ve škole.
Chodem školní kuchyně a sestavováním jídelníčku bude pověřena nová
zaměstnankyně školy. Pan ředitel v současné době hledá do školní jídelny
kuchaře.
Systém objednávání obědů bude i nadále stejný. Čipy si rodiče ponechají
pro příští školní rok.

Řeší se, jak vyhovět lékařsky stanovené dietě při celiakii. Určitě bude
možné ohřívat obědy, jež si děti přinesou v krabičkách z domova, aby
měly možnost mít v poledne teplé jídlo. Možnost vařit dietní jídlo se bude
řešit.
5) Upozornění
Vedení školy zveřejní na webových stránkách doporučení, aby se děti –
zvlášť pokud nejsou v doprovodu rodičů – z bezpečnostních důvodů
vyhnuly oblasti u podchodu mezi Lumírovou ulicí a Ostrčilovým
náměstím. Důvodem jsou informace policie ČR a městské policie Prahy 2,
že zde dochází k opakované trestné činnosti a že tato oblast není zcela
bezpečná.
6) Volby do školské rady
Volby zástupců do školské rady za rodiče proběhnou na podzim 2016.
Podrobné informace o způsobu voleb a termínu konání, včetně
přihlašování kandidátů, budou rodičům sděleny prostřednictvím třídních
učitelů a webových stránek školy.

