Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků školy
Č.j.: ZŠTr/577/2014

Vážení rodiče,
upozorňuji Vás na některé organizační změny a novinky:
1. Vyhodnocení volitelných předmětů – pro příští školní rok 2014/2015 jsme
vzhledem k pokračujícímu projektu – povinné vyučování 2. cizího jazyka na
základních školách - mohli žákům budoucích 7. a 8. ročníků školy nabídnout
1 hodinu volitelného předmětu. Současným žákům respektive rodičům
6. ročníků jsme nabídli následující předměty – informatiku, sportovní a
pohybové aktivity (SPA), dramatickou výchovu a environmentální výchovu.
Nabízené výchovy obdržely nízký počet hlasů (cca 3), informatika a sportovní a
pohybové aktivity získaly nerozhodný počet hlasů (každý předmět celkem 7).
Od příštího školního roku budou mít žáci informatiku jako volitelný předmět.
Současně z důvodu vysokého zájmu o sportovní a pohybové aktivity i
2. uvedený předmět, který žákům nabídneme jako nepovinný (pozn.: na rozdíl
od zájmového útvaru se za výuku nepovinného předmětu neplatí). Do
nepovinného předmětu SPA budou přednostně přijímáni žáci současného 6. roč.
Současným žákům respektive rodičům 7. ročníku jsme nabídli následující
volitelné předměty: informatiku, dramatickou výchovu, environmentální
výchovu a chemické praktikum. Z uvedených předmětů získala jednoznačně
nejvyšší počet hlasů informatika – cca 13.
2. Výuka anglického jazyka – na základě souhlasného vyjádření všech
zákonných zástupců předškoláků bude probíhat od 1. ročníku a ve 2. ročníku
nadále výuka anglického jazyka v týdenní dotaci 1. hod.
3. Průběžné čerpání příspěvků SRPŠ – naší škole byl 07. 03. 2014 předán dar
SRPŠ v celkové výši 102 000,- Kč. Celková částka byla vedením SRPŠ účelově
rozdělena pro jednotlivá pracoviště:
- 48 086,- Kč pro 1. st. školy
- 34 485,- Kč pro 2. st. školy
- 19 429,- Kč pro MŠ
Z uvedených prostředků jsme v letošním roce čerpali:
- 1. st. školy – cca 34 146,- Kč na dopravu - dopravní hřiště v Olomouci
(5 536,- Kč), plavání za 04/2014 (7 200,- Kč) a školu v přírodě (21 410,- Kč).
- 2. st. školy – cca 14 723,- Kč na dopravu – na zeměpisnou olympiádu
(190,- Kč), Sportovní den s talentem (329,- Kč), 7. tř. Sluňákov (3 387,- Kč),
biologická olympiáda (105,- Kč), 9. tř. anglické představení (560,- Kč), Odznak
všestrannosti olymp. vítězů (378,- Kč), planetárium a muzeum Brno
(8 752,- Kč), Pohár rozhlasu Olomouc (490,- Kč) a bowlingový turnaj
(532,- Kč).
- MŠ – cca 3 954,- Kč za dopravu dětí do Galaxie Zlín.

Z celkové částky 102 000,- Kč jsme k 03. 06. 2014 vyčerpali celkem
51 801,- Kč.
4. Vyúčtování – do konce června obdržíte prostřednictvím žáků či dětí od
třídních učitelů písemné vyúčtování třídního fondu a plateb stravného za školní
rok 2013/2014.
1. Přerušení provozu v mateřské škole, ve školní družině a školní jídelně:
 K přerušení provozu v mateřské škole z důvodu čerpání dovolené dojde
od pondělí 14. 07. 2014 do pátku 22. 08. 2014. V ostatních mateřských
školách v okolí je termín předpokládaného přerušení provozu v letošním
roce shodný. Bližší informace o náhradním umístění dětí Vám sdělí
vedoucí uč. Mgr. M. Šedivá.
 Provoz školní družiny bude přerušen po celou dobu letních prázdnin od pondělí
30. 06. do pátku 29. 08. 2014. Vzhledem k malému zájmu
ze strany rodičů byl příměstský tábor v letošním roce zrušen.
Předpokládáme, že příměstský tábor připravíme pro Vaše děti i na příští
prázdniny. Informace obdržíte na počátku roku 2015.
 Školní jídelna bude mít přerušený provoz od pondělí 14. 07. do pátku
22. 08. 2014. Během prázdninového provozu se mohou i nadále stravovat
cizí strávníci, pracovníci školy i žáci, ovšem za plnou sazbu 58,- Kč.
2. Vyhodnocení sběru starého papíru – během školního roku proběhly na naší
škole 2 etapy sběru starého papíru. Díky rodičům, žákům a všem příznivcům
školy se nám podařilo za školní rok nasbírat cca 12,22 t – děkujeme.
6. Pokračování v projektech - i v příštím školním roce budeme pokračovat
v projektech „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. O možnostech změny
sortimentu, převážně v projektu „Mléko do škol“ budeme s dodavateli jednat.
Vážení rodiče,
závěrem bych Vás chtěl pozvat na Tečku za školním rokem, která je poslední
akcí školy a SRPŠ v letošním školním roce. Současně bych Vám chtěl poděkovat
za dobrou spolupráci v letošním školním roce.
V Tršicích dne 16. 06. 2014

________________________
RNDr. Bc. Jaromír Vachutka
ředitel ZŠ a MŠ Tršice, p. o.

