
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  RADY RODIČŮ  

Konané dne: 15.9.2014 Místo konání: ZŠ Zeleneč  

Účastníci: viz příloha  

Zápis  

Připomínky z jednotlivých tříd:  

1.A - P. Bernatová : Dotaz na cestu, resp. nový chodník vedoucí přes školní zahradu – odpověď T. 
Sommera, obec. zastupitele – v plánu je nový hlavní vchod do boku nové části ZŠ, kam ústí stávající 
široký chodník, tím se situace vyřeší. Vnesen požadavek na venkovní stojany na kola a koloběžky, 
v jednání, do školy se nevejdou, pokud budou instalovány, bude nutný vlastní zámek. 

1.B - P. Feřtrová, T. Urbanek : stejná připomínka na cyklostojany jako 1.A 

1.C - M. Jindrová :  také chodník a zábrana u parkoviště u nové budovy – T. Sommer: budou 
vybudovány obrubníky, aby auta nemohla zajíždět až ke zdi školy. Pozdní příchody do nové budovy – 
jak se dostane dítě do třídy? Odpověď E. Sobotové – je několik možností, nejlepší je se domluvit se 
svojí paní učitelkou třídní, která možnost je pro ni nejlepší. 1) Dát předem vědět telefonicky třídnímu 
učiteli, resp. učitelce. 2) Zazvonit na zvonek s označením příslušné třídy u vchodu, vyučující si dítě 
vyzvedne. 3) V krajní situaci využít pohotovost učitelů ve sborovně v hlavní budově (vchod Kasalova), 
zvonit tam a dítě bude odvedeno do třídy.   

2.A - P. Hojer : podnět na otevírání nové budovy školy dříve než v 7.40, odpověď: škola má omezenou 
kapacitu učitelů na pedagogický dozor, proto nelze kvůli zajištění bezpečí dětí, škola je podle zákona 
otevřená od 7.40, což se zatím kvůli počátečním nesrovnalostem občas nepovedlo, přislíbeno, že se 
situace zlepší. Opět byl vznesen dotaz na dopravní situaci ráno před školou a bezpečnost dětí, 
z vyvolané debaty je zřejmé, že situace začíná být neúnosná pro chodce i řidiče nejen před školou, ale 
také na křižovatce ulic Čsl. Armády – Mstětická – Polní a Čsl. Armády – U Lesíka, zatím neexistuje 
řešení, v obecní pokladně nejsou momentálně prostředky na pokrytí nákladů na obec. strážníky, kteří 
by mohli ráno situaci kontrolovat. Železniční přejezd bude nahrazen podchody, v plánu jsou dva, na 
stávajícím místě přejezdu a u Ferony, termín neuveden.   

2.B - T. Sommer : bez připomínek 

2.C - N. Weiserová : žádost o písemný manuál, jaké učebnice na ČJ a kdy nosit, plus zkrácení DÚ, p. 
ředitelka přislíbila projednání s paní uč. třídní    

3.A - H. Chmátalová : platba za ŠD přímo paní ředitelce  

3.B - E. Hrdinová : bez připomínek 

3.C - J. Hamerová : bez připomínek 

4.A - zprostředkovaně dotaz na fungování odpol. Klubu - odpověď P. Moravečkové -  klub už funguje 
(v září zdarma za peníze zbylé z loňského roku), M. Blechová s klubem počítá i nadále, v září se vše 
vyjasní, primárně je určen pro děti z 4. a 5. ročníků, ale v případě zájmu se do klubu mohou přihlásit i 
mladší děti, které se po ZUŠ nemohou vrátit do družiny. V případě zájmu třeba kontaktovat paní M. 
Blechovou viz stránky spolku.      

4.B - M. Schovánková : připomínka ze tř. schůzky, že pokud někdo něco ve třídě rozbije, bude to 
muset nahradit nebo zaplatit 

4.C - J. Kudrnovská : bez připomínek 



5.A - S. Doubková : seznámení s novým panem učitelem, dotaz na p. ředitelku ohledně čtenářských 
deníků – žáci mohou pokračovat, do 25.9. musí mít 4 zápisy  

5.B - A. Bendová : nová p. učitelka a zástupkyně, požadavek na více diktátů a opakování 

6. - Š. Horáková : z 25 dětí bylo na Adaptačním kurzu pouze 9, jako důvod uvedeny finance,  zdravotní 
důvody (3 děti), mimoškolní aktivity dětí, pozdní organizace…p. ředitelka: do budoucna se počítá 
s Adaptačním kurzem pro každou šestou třídu, uskuteční se v první polovině září, termín bude 
oznámen v červnu 

7. - M. Pechová : nová třídní paní učitelka, která je loni už učila na Čj a OV, bez připomínek 

8. - P. Moravečková : dotaz na množství školních výletů a aktivit mimo výuku, p. ředitelka podporuje 
kvůli zážitkovému učení, část programu si určují sami pedagogové, prosba o včasnou aktualizaci 
jídelníčku na stránkách školy.  

9. - bez koordinátora 

 

Další body v diskuzi:  

Po dotazu na konzultační hodiny jednotlivých vyučujících (zatím dělá pouze p. uč. Hubáček) p. 
ředitelka přislíbila vypracovat návrh na možné konzultace učitelů 3. – 9. ročníků.   

P. ředitelka představila projekty: 

Záložka – s Českou knihovnou a slovenskou Akademií věd, žáci budou vyrábět záložky do knih 

Dotace z EU na vzdělávání pedagogů 

Projekt na asistenty pedagogů 

Dotace z MŠMT na vybavení chemické a přírodovědné laboratoře – konstatování, že zatím nebylo 
ministerstvo vstřícné i přesto, že škola peníze potřebuje. 

 

 

Dne 17.9.2014 

Zápis provedla Eva Hrdinová, kontrola a doplnění: Lucie Gabrielová, Eva Sobotová 


