Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Odpovědi na otázky a připomínky z třídních schůzek 1.3.2016

4.C Rodiče jsou nespokojeni s výukou HV a TV (nekázeň žáků).
Celou záležitost jsem projednal s panem učitelem i paní učitelkou třídní. Na průběh a výsledky výuky
ve třídě se dále zaměříme při kontrolní, hospitační ale i metodické činnosti. Prosím o případnou další
zpětnou vazbu.
6.B Ve školní jídelně jsou některá jídla přesolená (brambory, bramborová kaše).
Na činnost školní jídelny slyším v poslední době spíše chválu, která se týká především nabídky
čerstvého ovoce, zeleniny a míchaných salátů v saladetě. Jídelníčky procházejí kontrolou stravovacího
koše a výživových hodnot také bez problému. Také jsme dělali v září rozsáhlou anketu přes eŽK, která
žádné výrazné problémy neukázala, budeme jí na konci roku opakovat. Připomínky, které se v anketě
objevily, jsem vedoucímu školní jídelny předal k zapracování. Současnou připomínku jsem také předal
panu vedoucímu, zabýval se jí a opravdu potvrdil, že se změnou dodavatele a technologie přípravy
brambor došlo k nedostatečnému promíchání. Nemělo by se opakovat. Paní kuchařky procházejí
každoročně školením směrem ke zdravé výživě, chceme se zapojit do projektu Skutečně zdravá škola
(již nyní splňujeme bronzovou plaketu). Dále připravujeme den otevřených dveří v jídelně spojený s
konzultačním odpolednem 10. května 2016, zajděte se do jídelny od 14:00 do 16:00 podívat. Pokud
máte nějakou připomínku (nebo i pochvalu), můžete ji vždy obratem poslat přímo panu vedoucímu na
e-mail: jaromir.tomes@zstylova.cz nebo tel: 739533454. Ve škole funguje i za účasti rodičů školní
stravovací
minitým,
jehož
členkou
je
i
paní
učitelka
Hlavničková
email:
monika.hlavnickova@zstylova.cz .
7.B V rezervačním systému na den otevřených dveří se nedalo přihlásit k paní učitelce Arnicanové.
Ano, ověřil jsem a zjistil, že je to pravda. Webová aplikace rodičům nesprávně zobrazovala první řádek,
nám se vše zobrazovalo správně. Tato chyba byla již odstraněna. Děkuji za pochopení.

Pokud máte i v průběhu školního roku mezi schůzkami dotazy či připomínky, nečekejte a kontaktujte
přes e-mail, telefon či nově pohodlně přes eŽK konkrétní pedagogické i nepedagogické pracovníky
nebo vedení školy, v zárodku se problémy řeší nejlépe a nejrychleji.
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