ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE, příspěvková organizace
Rožmitálská 419
262 72 Březnice

tel. 318 682 165
fax 318 683 608
e-mail: skola@zsbreznice.cz

Žáci ZŠ Březnice podporují sběrovými aktivitami chov tučňáků v ZOO Praha, v ZOO Plzeň a Ochranu fauny České republiky

Setkání ředitele školy se zástupci třídních kolektivů

4.10.2012

Začátek 7:15
Přítomni:
4.a

Jana Hašková, Pavel Páca

4.b

Viktorie Bartáková, Michal Kadlec

5.a

Lucie Kudějová, Petr Šimon

5.b

Barbora Doulová, Patrik Vlček

5.c

Denisa Nesvedová

6.a

Valerie Doulová, Markéta Stulíková

6.b

Nikola Šilhavá, Nikola Čížková

7.a

Klára Kottová, Tomáš Majer

7.b

Aneta Koubková, Martin Straka

8.a

Adéla Pospíchalová

8.b

David Nesveda, Tereza Eisenreichová

9.a

Tereza Kotrlová, Ondřej Barek

9.b

Markéta Pěničková, Martina Rusínová

Obsah setkání:
1. Přivítání žáků ředitelem školy, prezence.
2. Informace o důvodech a způsobu zkrácení přestávek odpoledního vyučování.
3. Seznámení s pravidly a plány obnovy žákovských šaten. (Pan ředitel informoval
zástupce o zákazu bezdůvodného pohybu žáků v šatnách o přestávkách).
4. Informace o novém nábytku ve třídě 8.a. Další třídy budou postupně modernizovány
podle finančních možností školy.

5. Z projektu ESF (Čtenářská gramotnost) byly pořízeny nové interaktivní tabule ve
třídách prvního stupně (celkově 6).
6. Pan ředitel upozornil na pravidla chování žáků při pobytu ve škole – nutnost se
přezouvat, pohybovat po chodbách chůzí – neběhat. Žáci nebudou sedět na podlaze
chodeb. Důvodem je bezpečnost a zdraví žáků. Žáci budou dbát na pravidelný úklid
tříd, budou ohleduplně nakládat s majetkem školy. V zájmu hygienických podmínek a
kultury stravování se žáci pokusí snížit hluk v jídelně školy. Žáci budou respektovat
zákaz vstupu do suterénu školní budovy bez vyučujících.
7. Hlášení školních úrazů se provádí u pí. učitelky K. Svobodové (zraněný žák navštíví
pí. učitelku sám, a to nejpozději následující den po úrazu).
8. Škola bude pořádat a organizovat sběrové aktivity (hliník, papír, kůra, baterie aj.). Sběr
má smysl pouze při respektování zásad – třídit, odevzdávat odpad zbavený zbytků
potravin aj. Získané finanční prostředky budou použity na sponzoring chovu tučňáků
v zoologických zahradách, na projekt „Darujeme vzdělání“. Sběrové aktivity jsou také
součástí výuky EVVO.
9. Pan ředitel vybídl žáky k podávání námětů na zlepšení provozu školy a jejího
prostředí.
10. Pan ředitel poděkoval za podporu SRPŠ v oblasti výuky a dalších činností školy.
11. Pan ředitel vysvětlil zástupcům třídních kolektivů rozdíl mezi exkurzí, vyučováním,
výletem. Zdůraznil jejich význam a účel.
12. Do školní výuky budou průběžně zařazovány školní soutěže, hry, akce pro děti.
13. Dotazy žáků:
a) Dotaz k obnově sítě branek na školním hřišti. (Sítě budou po zimě vyměněny.)
b) Pobyt žáků mimo školu o malých přestávkách. (Z důvodů zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví žáků a s přihlédnutím k časovým možnostem není pobyt žáků ZŠ
mimo budovu školy možný.)
c) Doplnění textilních ručníků na dívčí WC a do učebny výtvarné výchovy. (Ručníky
budou doplněny tak, aby pokryly hygienické potřeby žáků.)
d) Omezení fronty před školní jídelnou. (Školní rozvrh byl tvořen tak, aby v danou dobu
byl před jídelnou co nejnižší počet žáků. Průběh stravování je zcela závislý na chování
žáků
e) a dodržování pravidel školního řádu.)
Tereza Eisenreichová, David Nesveda

