Informace pro nadcházející období – leden 2019
1) Důležité termíny
15.1.2019 Rada rodičů
22.1.2019 od 17:00 hod. třídní schůzky
22.1.2019 volby do Školské rady
31.1.2019 předání výpisu vysvědčení za 1. pol. šk.roku 2018/2019, provoz školy zůstává
beze změn
15.1.2019 zahájení předprodeje vstupenek na 2. ročník „Teniskového plesu“
20.1.- 26.1.2019 lyžařský výcvik – určeno pro žáky 2. stupně ZŠ
1.2.2019 – jednodenní pololetní prázdniny

2) Rada rodičů
Rada rodičů základní školy proběhne dne 15.1.2019 od 17:00 hod. v prostorách školy.
Škola rozešle pozvánky členům rady.

3) Třídní schůzky
Třídní schůzky proběhnou dne 22.1.2019 od 17:00 hod. třídní učitelé předají informace o
prospěchu a chování žáků za 1.pololetí šk. roku 2018/2019. Termín setkání s třídní
učitelkou lze domluvit formou individuálního pohovoru.

4) Volby do Školské rady
Volby do Školské rady proběhnou dne 22. 1. 2019. Rodiče obdrží v průběhu třídních schůzek
hlasovací lístek, který vloží do sběrného boxu ve vestibulu školy.

5) Předání výpisu vysvědčení
Dne 31.1.2019 třídní učitelé předají žákům výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku
2018/2019, provoz školy zůstává beze změn.

6) Zájmové kroužky
Nabídka a organizace zájmových kroužků na 2. pololetí zůstává beze změn. Žádáme
rodiče, aby případné změny, tj. odhlášení či přihlášení (v případě volné kapacity)
dítěte do zájmového kroužku, provedli nejpozději do 18. 1. 2019 u vedoucí kroužků
paní Jany Patrákové, tel.: 724 237 175.
Pokud škola neobdrží informaci o požadované změně budou žáci, kteří již zájmový
kroužek navštěvují, automaticky zapsáni do zájmového kroužku od 2. pololetí, tedy
od 1.2.2019.

Rozšíření zájmových kroužků – „Věda nás baví“
Od 1. 2. 2019 rozšiřujeme nabídku zájmových kroužků o zájmový kroužek „Věda nás baví“.
Jedná se o kroužek v němž si mohou žáci sami, svobodně a bezpečně prozkoumávat,
objevovat, hrát si.
Zájmový kroužek poskytuje prostředí, kde žáci mohou dát průchod svojí přirozené zvídavosti a
touze objevovat.. Zkoušet “co to udělá, když...”, s průvodcem - lektorem a beze strachu ze
známek, selhání nebo hodnocení.
Cena kroužku: 1350,-Kč za pololetí, kroužek probíhá 1x týdně v délce 60 min.

Budete-li mít zájem o kroužek, vyplňte prosím přihlášku v příloze a uveďte možné termíny, kdy
můžete kroužek navštěvovat. Konkrétní termín kroužku bude pak upřesněn s ohledem na
požadavky zájemců. Termín odevzdání přihlášky je do 18.1.2019.

7) Pololetní prázdniny
Jednodenní pololetní prázdniny proběhnou v pátek 1. 2. 2019.

8) Předprodej vstupenek na 2.ročník „Teniskového plesu“
2. ročník školního „Teniskového plesu“se uskuteční v sobotu 9. března 2019. Předprodej
vstupenek bude zahájen v pátek 15.1.2019, vstupenky budou k prodeji v prostorách školní
družiny, cena vstupenky 250,-Kč.

9) Volby do Školské rady
Vážení rodiče, vzhledem k blížícímu se konci funkčního období stávajících členů školské rady
si Vás dovoluji oslovit s nabídkou kandidovat do školské rady. Svůj zájem o kandidaturu sdělte
prosím na můj email reditel@skolarevnicov.cz a to nejpozději do 15.1.2019. Volby do školské
rady proběhnou 22.1.2019.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební
řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých
žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské
rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo
svazkem obcí, a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele
podle věty první a druhé ředitel školy.
§ 168
(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje
jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních
školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení
hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
j) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

S pozdravem
Václav Řešátko

