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Zápis z rady rodičů ze dne 19.11.2014 

Tato rada rodičů byla převážně věnována konzultačním třídním schůzkám a ohlasu rodičů na ně. 
 
V 1.ABC a 2.A proběhly normální společné třídní schůzky. 
 
1.A – P. Bernatová – nic k řešení, spokojenost s p. uč. Duchkovou. 
 
1.B – H. Urbánková – rodiče si chválí komunikaci s p. uč. Veselou, dotaz od rodičů na placení pomůcek navíc, většině placení 
nevadí, oceňují snahu p. uč. používat zajímavé materiály. Dotaz na možnost newsletteru s novinkami za stránek školy, zatím 
nebude. Opět dotaz na stavební úpravy a zvýšený obrubník u parkoviště u nové budovy – odpověď TS – další stavební úpravy 
jsou plánovány na jaro 2015, s úpravou obrubníku se počítá.    
 
1.C – M. Jindrová – omluvena, sms – nic k řešení 
 
2.A - P. Hojer - omluven, nic k řešení 
 
V ostatních třídách proběhly schůzky formou konzultací obvykle formou rozhovoru cca 20 minut rodič+dítě+vyučující. 
 
2.B.- L. Soustružník – velká pochvala pro koordinátora a p. uč. Šimákové za perfektní organizaci konzult. tř. schůzek přes 
internetový kalendář, kde si rodiče sami vybrali termín a zapsali se – do budoucna je možné se inspirovat. 
Rodiče velmi spokojeni s průběhem a náplní tř. schůzek, rodiče chválí p. uč. za poskytnutou zpětnou vazbu a reflexi práce 
každého žáka.  
 
2.C - A. Sládečková – 2 dny konzul. schůzek, spokojenost, nic k řešení. 
 
3.A – zastoupena p. Bernatovou – schůzky proběhly formou konzultací během sobotního výletu na Říp, výlet se vydařil také 
díky nádhernému počasí, výletu se spolu s dětmi zúčastnili rodiče 14 žáků, většina ostatních přišla na domluvené schůzky do 
školy, celková spokojenost s průběhem a náplní schůzek. 
 
3.B – E. Hrdinová - schůzky také během výletu na Říp, účast slabší, 9 žáků, hezký dojem z výletu kazí negativní reakce 
některých rodičů přesto, že výlet byl dopředu avizován a odsouhlasen na tř. schůzkách v září, kdy se nikdo nevyjádřil proti a 
rodiče nevyužili přímou možnost otevřeně říct, že jim výlet nepřipadá jako dobrý nápad, nebylo nutné souhlasit, hlavně 
proto, že i pedagogové dobrovolně věnovali výletu velkou porci energie a svého volného času. Rodiče měli podobně jako 3.A 
také možnost konzultovat osobně ve škole nebo telefonicky, spokojenost.    
 
3.C – J . Hamerová – spokojenost s tř. schůzkami a chvála pro p. uč. Polívku a p. uč. Bulovou za jejich práci a přístup k žákům, 
dotaz na event. možnost připojit se k akci Mléko do škol, reakce většiny ostatních spíš negativní.      
 
4. A – M. Hiblbauerová – dotaz na možnost přemístění, resp. vrácení autobus. zastávky ve směru Svémyslice na původní 
místo, tj.  před poštu kvůli bezpečnosti dětí: v současnosti je naproti, stejně jako směr Šestajovice – děti musí přecházet 
hlavní ulici a v místě zastávky je málo místa a úzký chodník, děti se při čekání strkají a nedávají pozor, mohlo by dojít 
k nehodě – bude se řešit s P. Hojerem, starostou Svémyslic a s autobus. dopravcem a zřizovatelem linky. Tř. schůzky 
hodnoceny vesměs kladně.   
 
4.B – M. Schovánková – omluvena, nic k řešení, pozitivní reakce na tř. schůzky. 
 
4.C – J. Kudrnovská – tř. schůzky ok, rodiče vyplňovali připravený dotazník, jen v po nebyla zastižena p. uč na AJ. 
 
5.A – S. Doubková – omluvena, nic k řešení. 
 
5.B – Andrea Bendová – dotaz na konzultace v určených hodinách po telefonu – technicky velmi těžko proveditelné, sborovny 
sdílí více pedagogů, možné pouze po osobní domluvě s pedagogem. Dotaz na termíny přijímacích zkoušek na víceletá 
gymnázia – odkaz na www stránky gymnázií nebo odpovídající sekce stránek Středočeského kraje, dny otevřených dveří, 
termíny budou rovněž zveřejněny na stránkách ZŠ Zeleneč. Odpověď na dotaz, zda se před Vánoci budou konat třídní 
schůzky: ES: Další třídní schůzky budou až 19. 1. 2015, paní ředitelka bude obcházet 5. a 9. ročníky, s 9. bude mít individuální 
schůzky s poradenstvím o výběru povolání. Někteří rodiče mají pocit, že děti mají hodně úkolů a práce do školy a nestíhají, 
resp. jim nezbývá čas na nic jiného. ES: Doporučuje vést děti k pravidelnosti a cviku, potom jim úkoly nezaberou tolik času, 
uznává, že práce je někdy dost, ale v dalších ročnících ji ještě přibude.   
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6. tř – Š. Horáková - připojují se k hodnocení tř. schůzek - trochu chaotické, hlavně pro třídy, které mají více učitelů (nemusí 
řešit 1. stupeň, ti byli s organizací spokojeni), na telefonech bylo těžké pedagogy zastihnout, příště by byl lepší e-mail, příliš 
mnoho dní vyhrazených pro konzultace a brzké hodiny, pro pracující rodiče je to nemožné se 2 - 3 dny uvolňovat z práce 
dříve.  
 
V následující diskuzi zaznělo, že také chyběl plán s rozmístěním tříd a určením, kde bude pedagog k zastižení, někteří rodiče 
byli zmateni a nevěděli, kam mají jít a kde učitele najdou, organizace u některých vyučujících byla bezproblémová, někde 
nebyl uveden email nebo telefonní číslo. Nejednoznačné bylo také to, v jakém případě mají rodiče přijít na konzultaci. ES: 
Navrhuje zavést systém: Pokud rodiče chtějí mluvit s vyučujícím, ať objednají na konzultaci. Pokud vyučující cítí problém a 
potřebuje mluvit s rodiči, vzkáže po dítěti - zapíše do žákovské knížky a rodiče, ať se objednají. Ti, kteří nemají nic k řešení, 
chodit nemusí. V případě akutního problému řešit hned, nečekat na třídní schůzky.  
 
7.tř. – D. Červenclová – omluvena, nic k řešení 
8. tř.- P. Moravečková – připojují se ke zlepšení organizace konzultací 
 
Diskuse 
Pozor na opravu termínu Jarmarku, správně je čtvrtek 18. 12. 2014 (původně bylo uvedeno chybně 16. 12.). 
 
Dotaz PM na vhodný dárek pro žáky 9.tř, kteří se již tradičně loučí na akademii. Padl návrh, že by Spolek nechal vyrobit flash s 
logem/jménem školy. PM navrhla, že by bylo pěkné na ně nahrát sestřih fotografií příp. videí od 1. třídy. Nabídl se p. 
Soustružník, pokud bude mít k dispozici materiál, tak by něco sestříhal.  
 
V krátkosti bylo projednáno, jakým způsobem se sdružení podílí na pomoci při organizaci školních akcí. Vzhledem k časovému 
omezení uvedeno pouze rozdělení: 
Pro šk.rok 2014/15 (dále se bude pokračovat, předání vždy v 5. ročníku prvňáčkům): 
Vítání prvňáčků-  druháci (A. Sládečková, N. Weiserová) 
Drakiáda – prvňáci (M. Jindrová, P. Soukupová)  
Jarmark –  čtvrťáci (J. Kudrnovská, Š. Horáková) 
Akademie –  třeťáci (E. Hrdinová, P. Moravečková, H. Chmátalová) 
 
Zápis provedla Eva Hrdinová 
Zkontrolovala Eva Sobotová, Petra Moravečková 
1 příloha – seznam přítomných 


