
Rada rodičů 18. 1. 2016 - zápis 

Počet zúčastněných: 15 a vedení školy, jmenný seznam s podpisy viz příloha  

 

Koordinátoři tříd:  

1. A - H. Donátová – omluvena, na tř. schůzkách bylo oznámeno rodičům, že v březnu končí p. 

učitelka Štěpánová, p. řed. intenzivně řeší náhradu  

1. B – C. Bastařová– hodně rodičů nevědělo o tř. schůzkách, na webu chyběl čas – po okamžité 

kontrole na stránce školy informace chyběla, vyučující psali do ŽK nebo PK 

1.C - H. Fučíková, M. Coufalová – omluveny, dotaz na AJ s p. uč. Matouškovou, proběhly zatím pouze 

3 hodiny s p. uč. Matouškovou, ve 2. pololetí bude už normální výuka 

2.A -  P. Bernatová – nic k řešení, rodiče budou informováni o dovybavení obecního autobusu pásy 

2.B – H. Urbánková, P. Feřtrová –  k řešení: 

a. u tělocvičny už nejsou sloupky a opět se nedá projít po chodníku podél zdi – sloupky tam dle 

účastníků schůze jsou, bude zkontrolováno, místo třeba specifikovat, jedná se pravděpodobně pouze 

o roh tělocvičny, stále apelujeme na rodiče, aby i u vedlejšího vstupu do tělocvičny parkovali tak, aby 

byl zachován volný průchod pro pěší 

b. družina do 17.30? – bude řešit p.řed., zájemci mají napsat požadavek do zápisového listu na příští 

školní rok, v letošním školním roce už nelze navýšit úvazky vychovatelek 

c. poděkování obci za instalaci pásů do obecního autobusu, nyní už jsou v autobusu nové sedačky a 

pásy budou v provozu nejpozději do 25.2. 2016   

2.C - M. Jindrová – nic k řešení 

3.A - P. Hojer – nic k řešení 

3.B - L. Soustružník – prosba na rozšíření spolupráce se ZUŠ Čelákovice na výtvarný obor – nelze, 

protože potřebují vlastní učebnu, do které nebude vstupovat nikdo další, ZŠ již volnou učebnu nemá 

3.C - A. Sládečková, nic k řešení 

4.A – M. Jandová, H. Chmátalová –  dotaz na třídnictví a vyučující ČJ v  příštím šk. roce, zatím není 

rozhodnuto   

4.B - E. Hrdinová – 2 dotazy: 

a. proč v minulém týdnu v nepřítomnosti vyučující nebyla ani jedna hodina tělocviku – odpověď třídní 

i p. řed.: v příštím týdnu budou mít 2 hodiny navíc při turnaji ve vybíjené  

b. dotaz na přetahování hodiny do přestávky, dle některých rodičů si děti nestihnout sníst svačinu a 

dojít si na WC – p. ředitelka zjistí stav a bude dále řešit 

4.C - J. Hamerová - nic k řešení kromě obědů ve školní jídelně – opakovaně dotaz, zda není možnost 

výběru ze 2 jídel - reakce viz níže v diskuzi, info o možnosti odhlašování obědů přes server 

www.strava.cz, kde jsou všechny informace o školním stravování, odběry obědů, jídelní lístek atd.  

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



5.B - M. Schovánková – někteří rodiče se domnívají, že dětem změna třídního učitele celkově 

neprospěla, p. učitelka je často nepřítomna, odpověď p. řed. – děti jsou šikovné, zatím je situace pod 

kontrolou a zvládají bez problémů  

5.C - J. Kudrnovská – nic k řešení 

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

6.B - A. Bendová – zpráva z lyž. výcviku – žáci byli nadšení, celkově pozitivní hodnocení 

7. Š. Horáková – omluvena, rodiče by uvítali, pokud by se jim při přihlášení na iškolu otevřely všechny 

jejich děti 

8. - D. Červenclová – nic k řešení  

9. - P. Moravečková – dotaz na p. řed. – zda bude vodácký kurz? P. řed.: zatím tajné, pokud bude, 

mohou jet deváťáci na vodu i na 3 denní výlet – ano  

Diskuze a informace od paní ředitelky a paní zástupkyně: 

- p. řed.: dotaz na názor rodičů na společné vzdělávání – škola zatím na asistenty dostává 3 tis. 

Kč měsíčně, vedení je pro integraci, ale je třeba říct, jak se bude celá akce financovat, 

momentálně se naší školy problém společného vzdělávání netýká, protože do speciálních škol 

děti neposíláme, zde je pouze problém vše ufinancovat 

- webové stránky – v provozu, stále se na nich pracuje 

- výběrové řízení na fotografování školy udělá spolek 

- knihovna – na žádost rodičů prodloužena otevírací doba, každou první středu v měsíci 

otevřena do 17.00, do knihovny chodí děti i se družinou 

- proběhly přednášky o bezpečnosti na Internetu (p. uč. Kocián, Kánská) 

- zápis do 1. ročníků – pořadí při zápisu u dětí a rodičů s trvalým bydlištěm v Zelenči nebude 

rozhodovat, budou vždy zapsáni, na zápis mohou s dětmi přijít i prarodiče (u dětí ze Zelenče) 

- obědy – v plánu jednání s paní Dvořákovou ohledně výdejny ve Mstětické a dalších témat, 

která se jídelny týkají, výsledek bude oznámen na příští RR  

- školní Parlament hledá talent – finále 15. 2. dopoledne, rodiče jsou zváni 

 

Zápis provedla: E. Hrdinová 

Kontrola: E. Sobotová, P. Moravečková, C. Bastařová 

  


