OSNOVA ZE SCHŮZKY VEDENÍ ŠKOLY S RODIČI A ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI NEZLETILÝCH
ŽÁKŮ BUDOUCÍHO 1. ROČNÍKU (OD 1. 9. 2018)
KONANÉ DNE 12. 6. 2018 V 16.00 HOD. NA G A SOŠ FRÝDEK
______________________________________________________________________
I. Představení
Ředitel školy Ing. Jaroslav Konečný přivítal zákonné zástupce nastupujících žáků
a představil jim přítomné zaměstnance školy.
II.

Stručná historie vývoje školy
(ředitel)

III.

Přijímací řízení a zařazování do tříd
(ředitel)
Žáci oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost budou zařazeni do jedné třídy. Rozřazení žáků
oboru vzdělání Gymnázium bude provedeno na základě několika kritérií. Nelze vytvářet
skupiny žáků dle bydliště atd.
IV. Učebnice cizích jazyků
(ZŘ Dr. Iva Krulikovská a Mgr. D. Krublová)
Názvy učebnic a jejich ceny najdete v samostatné příloze.
V.

Seznamy učebnic dle oborů a zaměření
(ZŘ Dr. Iva Krulikovská)
Seznamy budou vyvěšeny na webových stránkách školy.
VI.

Možnost zapůjčení učebnic
(ZŘ Dr. Iva Krulikovská)
Sociálně potřebných žákům je možno bezplatně zapůjčit učebnice na základě žádosti
a potvrzení o sociální potřebnosti, které předají zákonní zástupci žáka na sekretariát školy
do 26. 6. 2018.
VII.

Zřizovatel školy, její financování, Nadační fond
(ředitel)
Dobrovolné příspěvky doporučené správní radou Nadačního fondu ve výši 500,- Kč
(případně i nižší), u více dětí 250,- Kč na 1 dítě je možno:
Uhradit převodem na účet Nadačního fondu na číslo účtu: 19-3692860207/0100, KB ve FM.
Do předmětu uveďte prosím jméno a příjmení žáka.
VIII.

Činnost výchovných poradců a školních metodiků prevence
(Mgr. Milena Šrubařová)

IX.

Adaptační pobyt žáků I. ročníku
(Mgr. Hana Konečná)
předběžná cena:
400,- Kč

Termín:
6. a 7. 9. 2018
Místo:
Palkovické Hůrky
Platbu proveďte na účet školy do 31. 8. 2018.
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek-Místek,
č. účtu: 35434781/0100
Variabilní symbol: 1004
Do předmětu uveďte jméno a příjmení žáka.

Bližší informace budou vyvěšeny na webových stránkách školy.

X.

Práce Klubu rodičů (KR)
(ZŘ Dr. Iva Krulikovská)
Je potřeba doplnit Klub rodičů za rodiče žáků, kteří odmaturovali. Především však tato
organizace hledá nového kandidáta na předsedu.
XI.

Aktivity školy – mimoškolní aktivity pro žáky
(ZŘ Dr. Iva Krulikovská)
XII.

Školní stravování a ubytování
(ZŘ Dr. Iva Krulikovská)
Stravování pro naše žáky zabezpečuje v areálu školy Střední škola gastronomie, oděvnictví
a služeb, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, p. o. (SŠGOS). Aktuální cena oběda pro žáka
je 29,- Kč.
Přihláška ke stravování bude vyvěšena na webových stránkách školy. Je potřeba si ji
vytisknout, vyplnit, podepsat zák. zástupcem, nechat si ji potvrdit na sekretariátě naší školy
(od 27. 8. 2018) a pak odevzdat na určeném místě v jídelně (v areálu naší školy).
Upozorňujeme, že pro žáky a zaměstnance naší školy vaří a kuchyň s jídelnou provozuje jiná
organizace, a to Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, tř. T. G.
Masaryka 451, p. o. (SŠGOS). Naše škola jen potvrzuje na přihlášce ke stravování, že
dotyčný/ná je žákem naší školy. Další komunikaci týkající se odběru stravy, platby,
odhlašování stravy musí vést žáci, případně jejich zákonní zástupci s pracovníky této
organizace a ne přes sekretariát školy.

XIII. Závěr
Zodpovídáním některých dotazů byla ukončena společná část tohoto setkání.
XIV. Setkání s rodiči a zák. zástupci žáků oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost
Po ukončení společné schůzky se ředitel školy setkal separátně s rodiči a zák. zástupci žáků
oboru vzdělání VSČ.
Upozornil je na následující záležitosti:
1. Žáci nastupující do tohoto oboru vzdělání od 1. 9. 2018 budou v rámci společné části
maturitní zkoušky poprvé všichni povinně maturovat z matematiky. Matematika
se tak stává pro žáky tohoto oboru velmi důležitým předmětem, kterému je třeba

se zodpovědně věnovat od prvních vyuč. hodin nového školního roku, včetně
pečlivé domácí přípravy.
2. Obor vzdělání VSČ je ve školním roce 2018/2019 na naší škole otevřen naposled.
Standardních žáků se tato změna nedotýká, dokončí studium během 4 let na naší
škole. Riziko vzniká pro slabé a nepříliš zodpovědně se připravující (např. do
matematiky) žáky. Nebude jim totiž umožněno na naší škole případné opakování
ročníku, neboť v nižším ročníku už třídu tohoto oboru vzdělání nebudeme mít.
V nezbytném případě je možno nově vzniklou situaci projednat osobně, po
telefonické domluvě, s ředitelem školy cca do 13. července 2018.

