
Rada rodičů 14. 9. 2015 - zápis 

Počet zúčastněných: 23, jmenný seznam s podpisy viz příloha   

 

Kandidatura do Školské rady: 4 kandidáti: Alan Paulík, Petra Moravečková, Marie Šourková, 

                                                                               Jana Suldovská 

Dotaz na obec (T.Sommer) – 

Kritická situace ráno před školou – studie zadaná obcí řeší pouze křižovatku před Cihelnou kruhovým 

objezdem – p. řed. navrhuje zveřejnit studii 

Nepřehledná situace pro automobily vyjíždějící přes cestu vyhrazenou pro chodce před vraty do 

zahrady- návrh T. Sommera – dát zábranu tak, aby byla volná cesta – chodníček podél plotu od 

přechodu pro chodce až k bráně na školní zahradu 

Možnost udělat parkoviště u zelené brány pouze pro zaměstnance školy, ulice Kasalova pouze 

průjezdná  

Najít a zajistit bezpečné cesty do školy ze všech koutů obce- je nutné vytipovat potenciálně 

nebezpečná místa, problémová místa nahlásit  na sobotae@seznam.cz, E. Sobotová sestaví seznam 

nebezpečných míst, návrh, aby se zapojily i děti- vidí danou problematiku trochu jinak 

Příslib, že se tato situace bude řešit na další obecní schůzi po návratu pana starosty z dovolené  

Řidiči v protisměru – třeba oznámit obci, bude nahlášeno policii ČR 

Tělocvična 

A. Podlipská – nelíbí se jí rozdělení hodin v tělocvičně a sportů – z 20 hodin je 18 sportů primárně pro 

kluky (fotbal, florbal), žádá o vytvoření férového systému rozvržení hodin v tělocvičně  

P. řed. – 2 tělocvičny, OÚ pověřil školu k vedl. hosp. činnosti k pronájmu tělocvičny, pronájem možno 

uzavřít pouze na 1 rok, jedná se o smluvní vztah, všichni, kdo mají zájem, se mohou po výzvě v červnu 

obrátit na p. řed. a zažádat o vytvoření smlouvy a poskytnutí hodin    

 I. Kománková – navrhuje vytvoření porfolia sportů dostupným všem dětem   

Následuje diskuze, letošní rok ?nejspíš H. Urbánková požádala o schůzku pouze k tématu tělocvičny, 

p. řed. souhlasí, bude navržen termín 

E. Sobotová – návrh na to, aby někdo trénoval pod hlavičkou školy v rámci školních kroužků  

1. A P. Donátová – dnes se přihlásila, EH bude kontaktovat  

1. B K. Bastařová – řeší se zamykání školy a branky 

1.C H. Fučíková, M. Coufalová – řeší se zamykání školy a branky 

P. řed. slibuje označení vchodů, cedule byly zadány výrobě, návod na vyzvedávání na internetu 

2.A – P. Bernatová – žádost o otevření branky vždy po obědě, aby se sešly děti z 1. a 4. ročníků, děti 

se musí domluvit s tím vyučujícím, následuje živá diskuse, děti s koloběžkou musí chodit zadním 

vchodem, tam jsou stojany, ES – podepsat a označit koloběžky, dětí je mají stejné 

mailto:sobotae@seznam.cz


2.B –  H. Urbánková - nic k řešení  

 2.C M. Jindrová – omluvena, stříška u vchodu do budovy D?- objednaná, zvonek opraven, dotaz na 

DÚ v družině – ano, děti si po 16.00 mohou dělat domácí úkoly v družině, 

3.A P. Hojer – bude družina fungovat v době řed. volna 21. a 22.12.? 

Info na web spolku – víc než 10 dětí – bude družina, včas vracet vyplněné dotazníky  

3.B L. Soustružník – dotaz na vyzvedávání a příchod mimo – zvonit u hlavního vchodu, lyžařský výcvik 

pro 1.-3. třídu 

Prosba rodičů o převedení kompetencí na děti, třeba individualizovat, některé děti ještě nejsou tak 

sociálně zdatné a proto může fungovat duální systém – děti dostanou seznam plus rodiče v emailu  

Informační systém školy – dvěma směry – iskola, školní web, nové přihlášení není problém vyjet, 

přihlašovací údaje lze získat u třídních učitelů, tam je možné se i omlouvat. 2. stupeň má nově pouze 

elektronické žákovské knížky 

Novinka – od října otevřena školní knihovna – budova D v bývalém prostoru šaten, spravuje p. 

Havelková, na webu školy bude seznam knih a výpůjček, jsou v ní naplánovány programy a aktivity, 

které přivedou děti ke čtení 

V knihovně i knihy pro nejmenší děti a předškoláky, nejen školní literatura, převedeny všechny knihy 

pro děti z obecní knihovny 

3.C A. Sládečková, N. Weiserová – konzultační hodiny v listopadu budou, termín na webu školy, 

návod na přihlašování v dřívějších zápisech 

4.A – M. Jandová, H. Chmátalová – dotaz na přijetí dítěte do školního klubu se slevou kvůli 

specifickým podmínkám?  Nutno podat žádost, bude řešit výbor Spolku. 

4.B E. Hrdinová  - dotaz na možnou nabídku na společné závěrečné fotografie, p. řed. Ano, je možné 

uspořádat výběr. řízení, pro řadu rodičů je důležitá cena– výzva k rodičům, aby poslali nabídku, RR 

vybere   

4.C J. Hamerová - 

Dotaz na program prevence šikany – p. řed. už o tom ví, bude se řešit 

Klub na jednu hodinu? Je možnost, aby děti byly někde sami – jiná možnost zatím není, děti nemůžou 

zůstat ve škole samy bez dozoru 

Pro koho funguje Ranní družina? - je otevřená všem 1. – 5. ročník od 6:45 

Dotaz na otevření školy v 7.30 – funguje ranní družina, nelze 

2 jídla na výběr denně? – zatím nelze, jídelna by se nevešla do rozpočtu, kompetentní osoby jsou p. 

hospodářka Dvořáková a p. ředitelka Ješinová, třeba řešit s nimi 

Kroužek keramiky pro větší děti – nelze z kapacitních důvodů  

Iskola – třeba domluva s třídním učitelem 

Fotografie učitelského sboru? – zatím není v plánu, p. řed. preferuje osobní kontakt 

5.A M. Hiblbauerová – omluvena, nic k řešení 



5.B M. Schovánková – nic k řešení, nová vyučující se seznamuje s žáky, pouze komentář ke 

vzdálenosti šatny od třídy, nelze vyřešit jinak 

5.C J. Kudrnovská- boční vchod do ZUŠ, učebna p. uč. Kloudy – už umístěn zvonek,  

6.A zatím není koordinátor 

6.B A. Bendová – spokojenost, nová vyučující, dotaz na kroužek Nj pro začátečníky, je zájem, bude 

řešeno, zatím je otevřená Francouzština pro začátečníky  

7. Š. Horáková, I. Kománková – nic zásadního k řešení, lze nahradit hodiny, které dětem odpadnou? – 

něco nahrazují projektové dny, pokud víc jak polovina dětí ze třídy odjíždí pryč, např. na jazykový 

pobyt, zbytky tříd se spojují a učí se hlavní předměty 

8. D. Červenclová – omluvena, nic k řešení 

9. P.Moravečková – dotaz na vodu, bude?, rodiče se sejdou v listopadu s paní ředitelkou kvůli výběru 

střední školy 

Škola získala dotaci na pobytové jazykové zájezdy  

Zájezd do Anglie – málo zájemců ze 7. a 8. třídy, děti z 9. třídy mají zájem o Německo a Anglii víc než 

Polsko, bude řešeno, 

Výlet do Osvětimi – v listopadu, bude přehodnoceno 

 

Zápis provedla: Eva Hrdinová 

Kontrola: E. Sobotová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


