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Zápis z rady rodičů ze dne 22.6.2015 

Počet zúčastněných: 18 
 
Obec - T. Sommer – v návaznosti na dotaz z minulé rady oznámil, že obec je připravena poskytnout prostor pro aktivity 
starších dětí, čeká se na konkrétní návrh ze strany zájemců, v úvahu je možné vzít klubovnu u hřiště, která bude po ukončení 
provozu školky volná, konají se tam pouze veřejná zasedání a občas ji využívají fotbalisté  
J. Hamerová – dotaz na šk. jídelnu – zda je možné vařit dvě jídla? Vedoucí stravování je p. ředitelka Ješinová, T. Sommer se jí 
zeptá, dřívější odpověď p. řed. byla, že to bylo finančně příliš náročné, dotaz bude vznesen znovu  
 
P. Pecková se vzdává funkce Zástupce rodičů ve školské radě – třeba sehnat kandidáty a na prvních třídních schůzkách 
proběhne volba, zájemci se mohou hlásit paní ředitelce do 7. září 
 
1.A – P. Bernatová – nic k řešení  
 
1.B – P. Feřtrová – dotaz na sběr – sběr papíru zrušen, bude alternativní sběr, materiál bude oznámen   
 
1.C – M. Jindrová – omluvena, nic k řešení 
 
2.A - P. Hojer - omluven, nic k řešení 
 
2.B.- L. Soustružník – nic k řešení 
 
2.C – N. Weiserová –  nic k řešení. 
 
3.A – M. Jandová – dotaz na informaci, že u školy stálo černé auto s mužem, který lákal dítě do auta – p. řed. prošla 
s podporou obce kamerové záznamy v uvedeném čase, ale nenašlo se nic, co by tuto hypotézu potvrdilo, žádný záznam o tom 
nebyl nalezen, je možné vydat vyjádření, že se podezření neprokázalo? Děti byly poučeny, jak se zachovat v případě, že je 
osloví neznámý člověk a na koho se mají v případě nejistoty obrátit, rodiče se mají v případě podezření ihned obrátit na 
vedení školy a požádat o vyvolání kamerových záznamů při ztrátách koloběžek, docházky do školy atd. 
 
3.B – E. Hrdinová – nic k řešení 
  
3.C – J . Hamerová – šk. jídelna, viz výše 
-Jak postupovat v případě, že tu už děti nebudou a nemohou si vyzvednout  vysvědčení – buď osobně po domluvě s paní 
ředitelkou v týdnu 6. -9.7  nebo tomu, kdo vysvědčení vyzvedne, napsat plnou moc s rodným číslem dítěte 
-Vlastivěda – p. uč. Beňová – od p. řed. šla k vyučujícím výzva k zredukování objemu učiva  - diskuze na téma délky vyučování 
a splnění rámcového programu, v příštím roce budou mít učitelé za úkol co nejpečlivěji rozvrhnout výuku.  V následné diskusi  
uvedla p.řed., že od příštího roku bude omezen počet výletů a bude doporučen výletní týden. 
 
- Školní odpolední klub (místo družiny) – nabídka od paní Gabriely Hložkové na práci vychovatelky v klubu, bude předáno p. 
Blechové 
 
4. A – M. Hiblbauerová – nic k řešení 
 
4.B – M. Schovánková – dotaz na novou paní učitelku třídní, p. řed. ji chválí, více dá vědět v září 
 
4.C – J. Kudrnovská – nic k řešení 
 
5.A – S. Doubková – omluvena, nic k řešení, třeba najít nového koordinátora 
          Š: Horáková 
 
5.B – A. Bendová – proč nebudou mít na literární seminář p. uč. Havelkou? Odpověď p. řed.- p. uč Havelková metodicky 
povede p. uč Beňovou 
 
6. tř – I. Kománková – připomínka k výuce jazyků – NJ po sobě v pondělí a v úterý, Aj v po a ve čt pak 2 hodiny, je možné do 
budoucna naplánovat výuku tak, aby byly mezi hodinami delší pauzy? 
- TV- 2 hodiny v kuse, zda je možné je rozdělit? nelze z kapacitních důvodů 
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- Diskuze na téma norem v TV – jsou dány limity, které děti musí splnit, podle jejich splnění jsou známkovány, budou na 
internetu 
- Prosba o pravidelné psaní známek na Internet – p. řed.- škola najede na elektronické žákovské knížky a budou pravidelně 
aktualizovány, v roce 2015/16 budou obě, pro 5 -9. třídu bude elektronická knížka základ, škola má program iškola, program 
Bakalář je finančně náročný a méně vhodný pro komunikaci s rodiči, probrána problematika elektronické třídnice a 
omluvenek, jsou také rodiny bez přístupu k Internetu – rodiče si mohou vyzvednout vytištění měsíčního výpisu 
 
7.tř. – M. Pecková – na výběr mají žáci mezi seminářem Matematiky  a Informatiky, rozdělení na semináře se ještě bude řešit- 
E. Sobotová  
 
8. tř.- P. Moravečková – žádost rodičů o zapisování všech známek od všech vyučujících na jedno místo ať papír. nebo el. ŽK, 
odpověď p.ř. od příštího roku preferuje el.ŽK a známky tedy budou tam. 
Dotaz na půlenou AJ v následujícím roce – ano, jedna hodina bude půlená 
Výuka AJ a NJ – malá hodinová dotace – návrh p.uč Havelkové na organizaci školního kroužku 
9. tř. není koordinátor, L. Soustružník, nic k řešení 
 
Diskuse: 
Prvňáci 
Dotaz z budoucí 1.C  – p. uč. Vysoudilová nemá email a není zvyklá touto cestou komunikovat, je možné toto prosadit? P.. 
řed. – od září bude systém, kde každý pedagog dostane přidělenou emailovou adresu ve tvaru jméno@zszelenec.cz 
Akademie 23.6. - vystoupení od 17.00 v tělocvičně, ve výdejně občerstvení (zajišťují třeťáci), tombola pod schody 
Otevřena bude pouze tělocvična, nepřezouvat 
 
 
Zápis provedla Eva Hrdinová 
Kontrola: E. Sobotová, P. Moravečková 
1 příloha – prezenční listina 


