
Rada rodičů 19. 11. 2015 - zápis 

Počet zúčastněných: 16, jmenný seznam s podpisy viz příloha   

 

Dotazy na obec (T. Sommer) – 

1. Dotaz P. Hojera, zda lze zachovat hlídky u přechodů i po ukončení objížďky – TS: Nelze 

z finančních i kapacitních důvodů, pomáhají dobrovolníci.  

Informace o změnách v dopravní situaci v reakci na vyhodnocení nebezpečných dopravních 

situací v obci – nové značení „Přednost v jízdě“ u cukrárny, zajištěn volný průchod a nové značení 

pro pěší u Koloniálu, nové zrcadlo u býv. Cihelny, vymezený průchod u tělocvičny.  

2. Apel na rodiče – Spolek děkuje obci za aktivní přístup k řešení problémů v dopravě a apeluje na 

členy a rodiče žáků a žáky samotné, aby dodržovali pravidla a nadále zůstali všímaví a opatrní. 

3. D. Červenclová – dotaz na zastupitelstvo, zda se najde prostor na vybudování hřiště pro větší 

dětí, např. haldy za oborou. TS: v potaz je třeba brát otázku zodpovědnosti, kdo bude za tyto 

prostory zodpovídat, obec také získala areál býv. Ferony, zastupitelstvo ví o potřebě prostoru, 

v budoucnu se jistě s něčím takovým počítá. 

4. P. Moravečková – dotaz na školní jídelnu a její fungování. 

TS: jídelna spadá pod MŠ, třeba řešit primárně s p. řed. Ješinovou 

P. řed.:  Doporučuje zapojit děti, již jsou návrhy ze školního parlamentu, např. ohodnocování 

jídel, sestavování jídelníčku apod. 

V následující diskuzi na možná řešení se objevily tyto nápady: Stravovací komise už existovala a je 

možné ji obnovit? Doporučení na informace v projektu www.skutecnezdravaskola.cz, motivovat 

děti, aby se zapojily a jídla alespoň ochutnaly – vymyslet bodovací systém, hodnocení jídel, 

soutěž o největšího jedlíka, soutěž tříd v hodnocení školních obědů, sestavování jídelníčku atd. 

Parlament připraví soutěž na bodování ochutnaných a snědených jídel, vyhraje třída s největším 

procentuálním počtem soutěžících.  

5. P. řed. - p. Prokůpková se dotazuje na možnost jiného dopravce s autobusem, který je vybaven 

pásy – zatím jsou pouze 2 možnosti – obecní autobus bez pásu placený obcí nebo placený 

autobus (nejlevnější nabídka byla 5000 Kč/ dopoledne v případě dopravy druháků na plavání) 

s pásy. 

PŘ: v autobuse pro děti musí být pouze bederní pás, připraví dotazník pro rodiče 1. a 2. tříd na 

toto téma. 

TS: třeba je možné vybavit zelenečský autobus, bude zjištěno.  

P. řed: Termín Jarmarku: 16.12. od 17 do 18:30, Jarmark bude rozdělen na 2 části: klasický Jarmark a 

zážitkový. 

Letos proběhne předání přípravy jarmarku rodičům prvňáků, předávají páté ročníky, koordinátoři byli 

informováni. 

Koordinátoři tříd:  



1. A - H. Donátová – vše v pořádku, děti si chválí paní učitelku, ale stále se objevují dotazy na 

otevírání branky na zahradu v době od 12 do 15 hod. 

P. řed. – vidí jako nebezpečné mít stále bránu otevřenou, jde o bezpečnost dětí, nelze nechat vše 

bezprizorně otevřené, aby měl každý přístup, lidé pak chodí na sportovní hřiště, venčí v zahradě psy 

atd. Na žádost mohou rodiče a starší děti chodit přes zahradu hlavním vchodem.    

1. B - M. Košatková – nic k řešení  

Dotaz M. Hiblbauerové, zda se mohou děti z 1. A a B zúčastnit lyžáku – ES: rozhodování je pouze 

v kompetenci vyučujícího, který zodpovídá za čerpání dnů určených na výjezdní akce.  

1.C - H. Fučíková – podpořila dotaz p. Moravečkové na stravování ve školní jídelně, prosba o vyvěšení 

plánku školy na školní web. 

2.A -  P. Bernatová – omluvena, nic k řešení 

2.B - P. Feřtrová –  nic k řešení  

2.C - M. Jindrová – nic k řešení 

3.A - P. Hojer – omluven, viz dotaz na obec 

3.B - L. Soustružník - omluven 

3.C - A. Sládečková, N. Weiserová – omluveny, nic k řešení 

4.A – M. Jandová, H. Chmátalová – omluveny, konzultace opět formou výletu, většina rodičů vyrazila 

s dětmi a výlet si užili. 

4.B - E. Hrdinová – nic k řešení  

4.C - J. Hamerová - nic k řešení  

5.A - M. Hiblbauerová – dotaz na školní knihovnu a otevírací hodiny – pokud rodiče nemají čas ve 

středu 13 – 16. hodin, děti nemají šanci se do knihovny dostat, mohou děti do knihovny chodit 

v rámci družiny?  

ES: děti chodí do knihovny v rámci výuky a není problém domluvit prodloužení otvírací doby např. do 

17 vždy 1. středu v měsíci. 

5.B - M. Schovánková – nic k řešení 

5.C - J. Kudrnovská- rodiče děkují učitelům za přípravu na konzultační schůzky a ochotu věnovat jim 

volný čas. 

Prosba na p. uč. Kociána na osvětu ohledně problematiky bezpečnosti komunikace na Internetu.  

6.A - zatím není koordinátor, o výběr bude požádán třídní učitel. 

6.B - A. Bendová –  nic k řešení 

7. Š. - Horáková, I. Kománková – v řešení interní problémy třídy, zavádí se nový systém, který je méně 

benevolentní k zapomínání a odkládání školních povinností. 

8. - D. Červenclová – rodiče vítají náročnost druhého stupně a školní akce nad rámec školního 

vyučování typu English extra nebo výlet do Anglie. 



9. - P.Moravečková – normální třídní schůzky, vzorná účast rodičů, děti byly chváleny, že se snaží, 

vnímají, dobře pracují. Rodiče dostali informace ohledně středních škol. 

Námět školské radní P. Moravečkové na modernizaci webových stránek ZŠ, původní stránky dle 

rodičů potřebují nový kabát, s rozvojem médií se ne vždycky zobrazují správně.   

 

Zápis provedla: E. Hrdinová 

Kontrola: E. Sobotová, P. Moravečková, M. Košatková 

  


