Zápis ze schůzky třídních důvěrníků, konané dne 11. 4. 2017 v 18 hodin v ZŠ v Třešti.
1. Zahájení
Jednání vedl ředitel školy Václav Trnka, přítomno bylo 14 třídních důvěrníků, 6 bylo omluveno
2. Činnost sdružení rodičů:
- Podařilo se zrealizovat všechny 3 naplánované akce: Čertování navštívilo 150 dětí, do mezitřídní soutěže
Kdo s koho pro první stupeň se zapojilo 360 dětí, První předvánoční jarmark přilákal více než 500
návštěvníků
- z výtěžku byly zakoupené zásobníky na papírové ručníky a dávkovače mýdla do kmenových tříd
- Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ v Třešti hospodařil v roce 2016 s ziskem 41.042,- Kč, k 31. 12. 2016
bylo na účtu spolku 130.398,- Kč a v pokladně 21.506,- Kč, tj. celkem 151.904,- Kč
Poděkování všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do některé z akcí, zejména potom za pomoc při
organizování předvánočního jarmarku.
- Předsedkyně spolku Miluše Svobodová oznámila, že by chtěla ve funkci po vyúčtování grantů za rok 2017
skončit. Hledám zájemce o práci ve Spolku sdružení rodičů
2. Čínnost školy
Ředitel školy informoval o činnosti školy a úspěších, kterých žáci za první 3 čtvrtletí dosáhli
A) Vědomostní soutěže:
Krajské kolo:
2. místo – Gabriela Zachová (9.C) - dějepisná olympiáda
Okresní kolo:
1. místo – Gabriela Zachová (9.C) - dějepisná olympiáda
1. místo – David Kodys (5.A) - matematická olympiáda 5. tříd
2. místo – Jakub Mezera (8.A) - fyzikální olympiády
3. místo – Michaela Dubová (9.C) - konverzační soutěž v anglickém jazyce
3. místo – Jakub Mezera (8.A) - matematické olympiády
4. místo – Jakub Mezera (8.A) - dějepisná olympiáda
4. místo – Monika Bambulová (5.A) - matematické olympiáda 5. tříd
4. místo – Pavel Hájek (7.B) - matematická soutěž Pythagoriáda
6. místo – Jiří Lopatář (7.C) - konverzační soutěž v anglickém jazyce
7. místo – Barbora Fortelná (9.A) - zeměpisná olympiáda
8. místo – David Šťastný (5.B) - matematická olympiáda 5. tříd
- Testování Kalibro – 9. ročník
a) porovnání se zapojenými třídami ostatních ZŠ v ČR – v českém jazyce dosažená úspěšnost 64,3 %
znamená o 3,5 % lepší výsledek, v matematice 58,6 % znamená o 6,6 % lepší výsledek, v anglickém jazyce
62,2 % znamená o 1,3 % lepší výsledek
b) porovnání se zapojenými třídami VG v ČR – k tomuto hodnocení vybrána třetina žáků, kteří byli vybráni
ještě před zahájením testování, ne po něm podle dosažených výsledků – v českém jazyce 69,4 % znamená
ztrátu na VG o 1,4 %, v matematice 70,4 % znamená o 2,8 % lepší výsledek než VG, v anglickém jazyce
70,5 % znamená horší výsledek o 6,6 % oproti víceletým gymnáziím
- Testování Kalibro – 5. ročník – do testování zapojeni všichni žáci – průměrný výsledek, ale v obou
předmětech máme výsledek lepší než je průměr zapojených tříd a žáků – v českém jazyce výsledek lepší o
1,6 % a v matematice o 1,2 %
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B) Sportovní soutěže:
Krajské kolo
- 3. místo starší žákyně v košíkové
- 5. místo starší žákyně v házené
Okresní kolo
- 1. místo starší žákyně v košíkové
- 2. místo starší žáci v košíkové
- 3. místo starší žákyně v házené
- 4. místo starší žáci v házené
- 4. místo mladší žáci v házené
C) Ostatní zdařilé akce:
Namátkou:
- Divadelní soubor Třeštíci – úspěšná pohádka Lotrando a Zubejda – ocenění na TDJ a postup na přehlídku
do Třebíče
- První školní vánoční jarmark – na návštěvníky čekaly 4 hodiny vánočních koled, občerstvení a především
možnost si zakoupit výrobky žáků školy
Další zajímavé akce jsou ještě připravené na zbývající necelé 3 měsíce školního roku
3. Různé
- Situace s vjížděním rodičů na parkoviště se zlepšila, dochází k němu spíše ojediněle – poděkování všem
rodičům
- Sběr starého papíru proběhne ve středu 3. května od 7.30 do 10.00 hodin na parkovišti u fotbalového
stadionu.
- Projekt integrovaného regionálního programu – zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků – podáno žádost na
vybavení odborných učeben – 2 jazykové učebny, 2 počítačové učebny, učebny přírodopisu, fyziky, chemie,
zeměpisu a dílen. Součástí je i zajištění bezbariérového přístupu, vybudování WC pro invalidy, úprava
zeleně na školní zahradě a zlepšení konektivity školy – celkově za cca 12,5 miliónu Kč
- Projekt Šablony pro ZŠ a MŠ I – žádost se připravuje – projekt nabízí další vzdělávání pro pedagogické
pracovníky, vedení čtenářských klubů a klubů logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním
neúspěchem – cca 1,4 miliónu Kč
- V září uplyne 50 let od uvedení školy do provozu, na tento čas škola připraví den otevřených dveří, který se
uskuteční v pátek 13. 10. v době od 14.00 do 17.00 hodin a v sobotu 14. 10. v době od 9.00 do 11.00 hodin
- Plánovaná je rekonstrukci prostor v přízemí druhého pavilonu – velký význam pro přípravu má rozhodnutí,
jestli rodiče upřednostňují stávající stav s klecovými šatnami a nebo upřednostňují šatní skříňky – důležité je,
že by musely být stejné velikosti jako na druhém stupni, věští z kapacitních důvodů být nemohou
- Na rok 2017 jsou ve škole naplánované dvě finanční náročnější záležitosti - nákup nového konvektomatu
do školní kuchyně (cca 550.000,- Kč) a oprava sociálních zařízení na druhém stupni (cca 350.000,- Kč).
- Třídní důvěrník 1. C paní Lenka Korecká informovala o možnosti zapojení do projektů Ptáci online a
Skutečně zdravá škola. Vedení školy se společně s ostatními pracovníky s projekty seznámí a zváží možnost
zapojení školy.
- V závěru vyslovila paní Jarmila Tůmová za žáky devátého ročníku poděkování škole a třídním učitelům
devátých tříd za kvalitní přípravu žáků pro další studium, za širokou nabídkou zájmových aktivit a velký
rozsah akcí, do kterých se žáci během působení na třešťské základní školy měli možnost zapojit.
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