Zápis ze schůzky třídních důvěrníků, konané dne 19. 4. 2016 v 19 hodin v ZŠ v Třešti.
1. Zahájení
Miluše Šebelová jako předsedkyně Spolku rodičů při ZŠ Třešť zahájila schůzku třídních důvěrníků.
Informovala:
- o doplnění výboru o paní Vlaďku Černochovou a paní Dagmar Frantovou
- o akcích, které se uskutečnily v prvním pololetí školního roku:
- listopad - Větrníkový den – charitativní akce – výtěžek určen dívce z Hodic
- prosinec - ve spolupráci s DDM Čertování (účast 120 dětí)
- tradiční akce pro děti z prvního stupně - Kdo s koho (360 dětí)
- o plánovaných akcích – spolek požádal o městský grant pro rok 2016 na akce: Skočíme si pro jedničku,
Setkání dětí se sv. Mikulášem, Kdo s koho a nově Vánoční jarmark.
- o stavu finančních prostředků spolku:
a) nejvýznamnější příjmy v roce 2015 – 95.187,- Kč se převedlo z účtu sdružení rodičů, 60.450,- Kč
vybráno jako členské příspěvky, 13.000,- Kč přiznaný městský grant
b) výdaje v roce 2015 – 29.799,- Kč vyplaceno za odměny dětem, 15.438,- Kč jízdné na soutěže, 11.060,Kč ostatní služby, 6.576,- režijní náklady
c) zůstatek na konci kalendářního roku – 110.862,- Kč
2. Ředitel školy
A) Seznámení třídních důvěrníků s orientačním rozpočtem školy, která hospodaří ročně s necelými 30
milióny Kč. Větší plánované akce – oprava podlahy v tělocvičně (80.000), nákup lavic a židlí pro 5. a 6.
ročník (300 tisíc Kč), 3 tabule a 3 interaktivní dataprojektory pro první stupeň (120 tisíc Kč), pronájem
bazénu a mzdy plavčíků na povinný výcvik ve 3. a 4. třídě (330 tisíc Kč), požádáno o prostředky na
rekonstrukci sociálních zařízení na prvním stupni – výměna pisoárů, umyvadel atd. (300.000,- Kč), oprava
objektu nářaďovny na školní zahradě, s největší pravděpodobností dojde v letošním roce k demolici budovy
„staré vodárny“ a měla by tím vzniknout nová parkovací místa. Uvažuje se o modernizaci topného systému,
hledá se vhodný způsob financování.
B) Informace o úspěších žáků:
a) olympiády a meziškolní soutěže, které i nadále pokračují.
Umístění v okresním kole:
1. místo - dějepisná olympiáda – Gabriela Zachová (8.C)
1. místo – zeměpisná olympiáda – Gabriela Zachová (8.C)
1. místo – Pythagoriáda – 1. dělené místo Jakub Mezera (7.A) + 4. dělené místo Pavel Hájek (6.B)
2. místo – košíková – starší žákyně
3. místo – konverzace v anglickém jazyce – Kristýna Floriánová (8.B)
4. místo – olympiáda za českého jazyka - Gabriela Zachová (8.C)
4. místo – košíková – starší žáci
5. místo – košíková – mladší žáci
5. místo – košíková – mladší žákyně
11. místo – zeměpisná olympiáda – Michaela Dubová (8. C)
11. místo – konverzace v anglickém jazyce – Denis Martínek (7.A)
13. místo – olympiáda z českého jazyka – Kamila Štumarová (8.B)
Umístění v krajském kole:
3. místo – dějepisná olympiáda – Gabriela Zachová (8. C)
b) testování
- Mezinárodní šetření čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku PIRLS 2016, kterého se v ČR zúčastnilo 1185
žáků - v konkurenci 38 základních škol obsadila škola 9. Místo.
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- Deváté třídy – KALIBRO 2016 – testování probíhá již od roku 1998. Podruhé byli testováni všichni žáci a
opět uspěli v porovnání s ostatními žáky zapojených základních škol (220 tříd, více než 4.000 žáků) a také
v konkurenci žáků zapojených víceletých gymnázií (12 tříd, 300 žáků).
Porovnání s ostatními ZŠ – brány v úvahu výsledky všech žáků školy – ve všech předmětech měli žáci naší
školy lepší procenta úspěšnosti než byl průměrný výsledek jejich vrstevníků na ostatních školách.
Matematika
Český jazyk
Anglický jazyk
ZŠ ČR
51,4 % úspěšnost
58,6 % úspěšnost
70,5 % úspěšnost
ZŠ Třešť – všichni žáci
57,9 % úspěšnost
59,9 % úspěšnost
75,7 % úspěšnost
Porovnání
+ 6,5 %
+ 0,7 %
+ 5,2 %
Porovnání s víceletými gymnázii – brány v úvahu výsledky 15ti vybraných žáků z celkového počtu 46 (vždy
cca třetina) se studijními předpoklady – dosažený 2. nejlepší výsledky v historii testování v matematice a
anglickém jazyce – v českém jazyce jde o 5. nejlepší dosažený výsledek.
Matematika
Český jazyk
Anglický jazyk
G ČR
66,5 % úspěšnost
70,7 % úspěšnost
88,3 % úspěšnost
ZŠ Třešť – 15 žáků
69,6 % úspěšnost
68,9 % úspěšnost
86,4 % úspěšnost
Porovnání
+ 3,1 %
- 1,8 %
- 1,9 %
- Páté třídy – KALIBRO 2016 – testováni všichni žáci – zapojilo se 233 škol, což představuje 3.960 žáků.
Výsledky v matematice i českém jazyce byly mírně nadprůměrné oproti ostatním testovaným školám.
Matematika
Český jazyk
ZŠ ČR
41,2 % úspěšnost
61,7 % úspěšnost
ZŠ TŘEŠŤ
44,5 % úspěšnost
63,9 % úspěšnost
Porovnání
+ 3,3 %
+ 1,8 %
C) Různé
- Situace s vjížděním rodičů na parkoviště se zlepšila. Sice stále ne všichni zákaz vjezdu respektují, ale
většina ano a za to jim patří poděkování.
- Sběr starého papíru proběhne v úterý 3. května od 7.30 do 10.00 hodin na parkovišti u fotbalového
stadionu.
- Odebírání obědů v době nepřítomnosti na výuce – pouze první den je možné odebírat oběd za sníženou
cenu, potom buď odhlásit a nebo odebírat obědy za plnou cenu, navýšenou o režie na cca 66,- Kč.
- Od 2. května si mohou strávníci ve školní jídelně volit ze dvou jídel po celý týden.
- Na stránkách školy je umístěná schránka důvěry, jejímž prostřednictvím mohou komunikovat s vedením
školy a vyučujícími jak žáci, tak jejich rodiče, i když škola upřednostňuje osobní jednání.
- 7.A DOBRÝ ANDĚL – jednodenní charitativní akce iniciovaná dětmi ze třídy 7. A, která se uskuteční
v úterý 3. května – cílem je získání finančního příspěvku pro nemocného spolužáka – týká se pouze žáků
druhého stupně – dobrovolný příspěvek může být poskytnutý dvěma způsoby – odevzdáním starého papíru
na jméno Štěpán nebo vhozením peněz do pokladničky, která bude umístěná k tomu to účelu v kanceláři
školy v době od 7.45 hod. do 12.00 hod. Vybraná částka bude předána zástupci Spolku přátel školy při ZŠ
rodině nemocného chlapce
- Hasičský záchranný sbor nabízí všem rodičům s dětmi možnost návštěvy hasičské zbrojnice v Třešti ve
dnech 6. až 8. 5., v době od 8.00 do 17.00 hod.
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