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Schválení rozpočtu a investic na 1. pol. šk. r. 2017/18 /viz samostatná příloha/
Elektronická žákovská knížka – žádost o zadávání správných dat při zápisu hodnocení,
aby mohly být známky zobrazovány chronologicky /zobrazuje se „podezřelé datum“ /
Tělocvična – stížnost na prach v podobě chuchvalců po obvodu tělocvičny
(pravděpodobně zodpovídá zřizovatel, jehož majetkem tělocvična je a škola využívá
pro výuku TV)
Kvalita jídel ve školní jídelně – většina zástupců se vyjádřila, že kvalita jídel se za
poslední roky zhoršuje, skladba jídel není pestrá, chybí čerstvé saláty a rodiče se
dotazují na původ surovin a zda-li se pokrmy vaří z čerstvých surovin, či polotovarů.
Školní obědy mají být navíc od ledna 2018 zdraženy
K tomuto stejně jako již v minulosti SRPŠ zřídí petici, s jejímiž výsledky seznámí ředitele
školních jídelen Letňany – Ing. Vlka na schůzce iniciované ZŠ a SRPŠ
Písemné práce – rodiče by si rádi písemnou práci prohlédli a s dětmi probrali
nedostatky – nemohou se odnášet domů – může si dítě po dohodě s vyučujícím např.
před koncem vyuč. hodiny práci vyfotit? (jinak jsou jedinou možností pro rodiče
konzultační hodiny) –jedná se hlavně o ¼ -letní resp. ½ -letní práce
Boxy pro 1. třídy – rodiče zakoupení pomůcek a VV potřeb hromadně komentovali
pozitivně – pouze tuto skutečnost uvést s větším časových předstihem - již na třídní
schůzce pro budoucí 1. tř. a na webu školy, aby rodiče nenakupovali dvojí pomůcky
Mikuláš ve škole – žáci 5. a 6. tříd upekli perníčky pro všechny děti 1. stupně, a stejně
jako vloni budou děti obdarovány balíčky, které jim předají žáci 9. tř. dne 5. 12..
Kompletace balíčků pro děti proběhne 1. 12. 16-18:30 hod v prostorách školní
kuchyňky – přízemí, budova Třinecká – šikovné ruce maminek vítány☺
Vánoční prodejní trhy - připravuje školní družina

Koncert školního orchestru dne 18. 12. v 18. hod. Salesiánské divadlo
přijměte jménem dětí i jejich vyučujících pozvání na jejich vystoupení
a přijďte se společně vánočně naladit

