
Rada rodičů 21.4. 2016 - zápis 

Počet zúčastněných: 13 + 2 vedení ZŠ 

jmenný seznam s podpisy viz příloha   

Koordinátoři tříd:  

1. A - H. Donátová, M. Moliterni – vše v pořádku, řeší se zvonění na sborovnu, stále se někdy stane, 

že se rodiče nedozvoní, nová tř. učitelka E. Jirešová, děti i rodiče spokojeni, poděkování vedoucí 

vychovatelce B. Šimonové a paní učitelce Hladišové za zvládnutí vyučování před příchodem nové 

třídní učitelky 

1. B - K. Bastařová, M. Košatková – omluveny, nic k řešení, spokojeny   

1.C - H. Fučíková, M. Coufalová – omluveny, v po ve 14.20 nebylo možné dostat se do školy na 

konzultace 

2.A – P. Bernatová – Projektový den –pozdě oznámeny tvořivé dílny, jeden den předem nestačí,  pro 

děti je to moc zmatená organizace, děti nevěděly, kde se dílny mají konat, kde se zapsat, nejasné 

uvolnění z družiny – žádost na rozesílání novinek přes školní stránky 

Doporučení pro rodiče – zaregistrovat se na příjem novinek 

2.B –  H. Urbánková – omluvena, nic k řešení  

 2.C - M. Jindrová – omluvena, nic k řešení 

3.A - P. Hojer – omluven, nic k řešení 

3.B  - L. Soustružník – interaktivní tabule pro třídu, dotaz na možnost převedení daru přes Spolek – 

ano, rodiče mohou dar směřovat pro konkrétní třídu (již takto funguje od začátku sbírek), takto 

vázaný dar půjde se třídou až do konce šk. docházky žáků dané třídy. 

3.C  - N. Weiserová – nic k řešení 

4.A – M. Jandová, H. Chmátalová – nic k řešení ve třídě, prosba na obec na uvolnění a dodržování 

volného vyznačeného chodníčku u koloniálu. Odpověď T.S.:  průchod ztížen kvůli rekonstrukci, ale je 

třeba důsledně vyžadovat průchodnost. 

4.B - E. Hrdinová – nic k řešení, P. M.  – vztahové problémy mezi dětmi, řeší tř. učitelka vhodnými 

hrami apod.,  dozoruje výchovný poradce.  

4.C  - J. Hamerová – suplování za p. učitele Polívku, který studuje a některé hodiny chybí – dotaz na 

příští rok – jaký bude systém náhrad a suplování – rodiče upřednostňují p. učitele na hlavní předměty 

a suplování na výchovy nebo upravit dětem  rozvrh, v den, kdy bude mít pan učitel stabilně studium, 

tak by nebyl ČJ. 

Dotaz na nové podložky na cvičení v tělocvičně – nutno zakoupit, staré jsou ve špatném stavu, 

zakoupí Spolek, cca 20ks.  

5.A  - M. Hiblbauerová – omluvena 

5.B  - M. Schovánková – nic k řešení 

5.C  - J. Kudrnovská – omluvena, nic k řešení  



6.A - zatím není koordinátor - oslovit rodiče přespolních dětí 

6.B  -  A. Bendová – nic k řešení 

7.  - Š. Horáková – připomínka k pozdnímu oznámení o vítězi výběrového řízení na školní fotografie, 

vše je na stránkách Spolku, rodiče by měli být více aktivní, informace si vyhledávat  

8.  - D. Červenclová – omluvena, ve třídě se řeší problémy s kázní 

9. -  P. Moravečková – nic k řešení 

Diskuze:  

Dopravní situace a setrvávající problémy: 

- apel na dodržování přednosti v jízdě u cukrárny  

- problém parkujících aut za kolejemi v ul.Kmochova – nelze projít pěšky, odpověď T.S.: možné řešení 

je parkoviště na místě bývalé lištárny nebo Ferony (pozemky patří obci), obec řeší. 

-  nedodržování žluté čáry u obchodu na křižovatce ČSLA a Bezručova  

- chodníček u brány do zahrady – rodiče stejně zajíždějí až k bráně a couvají směrem do chodníku, což 

je nebezpečné pro procházející děti. Doporučení:  zastavovat podél, nezajíždět k bráně, děti jenom 

vystoupí 

TÝDNY BEZ AUT 25.4. – 6.5. 2016 – apelujeme na rodiče, aby nevozili děti do školy auty, ale chodili 

pěšky!!  

Metodika oprav matematiky – 4. ročník 

Diskuze na téma hodnocení a oprav špatných známek – možnost opravy vždy existuje, hodnotí se i 

práce v hodině, snaha, aktivita, referáty, vyučující si je vědom snahy dětí zlepšit si známku. 

Zábradlí u dveří na terasu v nové budově, pokud se větrá. 

 

Zápis provedla: E. Hrdinová 

Kontrola: E. Sobotová, P. Moravečková, N. Weiserová 

  


