Školní rok 2017/2018

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ – KULATÝ STŮL č. 3
dne: 6. 12. 2017
Přítomni:

dle prezenční listiny

Průběh jednání:
1. Přivítání účastníků
2. Setkání ekoškol KK
ŘŠ poděkovala za prezentaci školy a organizaci setkání ekoškol KK ekotýmu školy
3. Vánoce s GaSOŠ
Dne 19. 12. 2017 proběhne tradiční akce Vánoce s GaSOŠ pro žáky pátých ročníků
základních škol z Chodova a z Vintířova. Vánoční dílničky připravují žáci třídy PEG3,
kulturní vystoupení připravuje ZŘŠ ve spolupráci s paní učitelkou Čmokovou a žáky
třídy G2. ŘŠ informovala zástupce o zájmu MŠ Chodov o účast na akci.
4. Testování ČŠI
ŘŠ poděkovala žákům třídy PEG2 za účast v testování ČŠI v oblasti mediální
gramotnosti, které proběhlo 15. 11. 2017
5. Školník
V měsíci listopadu vyšlo další číslo časopisu Školník, který připravuje třída G2 pod
vedením třídní učitelky Mgr. Hany Stýblové.
Všichni zástupci tříd byli požádáni o spolupráci při vytváření dalších čísel časopisu.
E. Bělohlávková poděkovala přítomným za účast ve fotosoutěži.
6. Informace vedení školy
-

Slavnostně otevřen bezbariérový vstup do budovy školy dne 16. 11. 2017

-

V prosinci budou nakoupeny lavice a židle do učebny č. 305
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-

Plán práce na prosinec – ZŘŠ – upozornění na akci dne 18.
12. 2017 pro třídy G4 – G8 – film Milada (Kass Chodov)

-

Ukončení výuky 21. 12. 2017 po 4. VH, 22. 12. 2017 po 3. VH

-

Třídám G1 – G4 bude do rozvrhu pravidelně zařazována TH
(alespoň jednou za měsíc)

-

Přijetí nové žákyně do G5 (M.G.)

-

ŘŠ – organizace projektových dnů pro žáky ZŠ, MŠ

-

Den otevřených dveří – 18. 1. 2018 od 14.00 do 18.00 hod – ŘŠ požádala
zástupce jednotlivých tříd o pomoc při organizaci a o účast na DOD

-

Maturitní ples G8 – 2. 2. 2018 – pozvání

7. Dotazy žáků:
a) Žáci třídy G4 po skončení sedmé vyučovací hodiny jsou v jídelně ve 14.45 hod
upozorňováni na opuštění jídelny (paní uklízečkou). Dle dohody probíhá výdej jídel
do 14.45 hod a žáci mohou být v prostoru jídelny do 15.00 hod.
Nyá – projednala s vedoucí školní jídelny
ŘŠ – na jednání s vedením města a paní ředitelkou ZŠ J. A. Komenského – bylo
projednáno, již se nebude opakovat.

Termín dalšího jednání 10. 1. 2018 od 9.40 hod.

Zapsala: Eva Temňáková, ŘŠ

