Zápis z Rady rodičů 9. ZŠ Mladá Boleslav ze dne 22.04.2014
Přítomni: dle prezenční listiny + Mgr. Veselá
Projednávaná témata:
1) Finance RR –Vybrané příspěvky RR za letošní rok – příspěvky se stále dovybírají.
Vyúčtování vybraných financí bude sděleno do 10.5.2014. Paní ředitelkou bude
zaslána RR přehledná tabulka, která bude vložena na web školy.
2) RR odhlasovala příspěvek ca. 10.000,- Kč na akci Bubnování, která se koná 4.6.2014
ke Dni dětí ve velké tělocvičně školy. Zbytek akce bude financován ze sběru papíru.
3) Šatny – celý II. stupeň mimo 8.A byl vybaven novými skříňkami v šatnách. Děti mají
skříňky používat, aby se předešlo ztrátám věcí.
4) Rekonstrukce ve škole – studená třída 1.A v přízemí byla vymalována, byla vyměněna
okna a byl dán nový koberec. Výměna oken zatím na škole neprobíhá. V dohledné
době se plánuje malování ve „žlutém patře“ – tj. 1. a 2. třídy a chodby.
5) Web školy – funguje dle představ, správce pan Duchek, II. stupeň dostal kódy na
elektronické žákovské knížky – vše funguje bez problémů. Byl dán návrh na RR, aby
byly elektronické žákovské knížky také zprovozněny pro I. stupeň. V plánu do
budoucna jsou elektronické třídní knihy. Problém je zatím v zasíťování.
6) Výchovné problémy – žáci 9. tříd mají velké absence. S novým MP od MŠMT stanoví
škola přesná pravidla pro omlouvání žáků z vyučování. O těchto pravidlech budou
rodiče včas informováni.
7) Drátěné lavičky – kontrolují se, aby nedocházelo k úrazům způsobených od
vyčnívajících drátů. Postupně jsou tyto lavičky nahrazovány plastovými.
8) Jídelna – probíhá výměna starých dosluhujících židlí a stolů v jídelně. Staré židle a
stoly se zlikvidovaly v rámci Eko-dne. Byl vznesen dotaz, zda nebude v budoucnu
možnost objednávat a odhlašovat jídla přes web. Žáci, kteří chodí později na oběd,
nemají již možnost výběru jídla – žáci potom třeba jídlo ani nejí. Na jiných školách,
které mají stejnou stravovací firmu jako 9. ZŠ, tak je možnost objednávání jídel přes
automat. Bude zjištěno u paní Sajdlové, co by znamenalo zavedení automatu na 9. ZŠ.
Informace bude sdělena RR.

Zapsal: Vladimír Hájek, 23.04.2014
Doplnila: Ellen Böhmová

