
Rada rodičů 20.6.2016 - zápis  
 
Počet zúčastněných: 9 
Vzhledem k závěru školního roku a vysoké vytíženosti rodičů se sešlo jen několik členů rady, ostatní se 
omluvili a případné podněty za své třídy předali. 
 
Témata: 

1. Rodiče byli na třídních schůzkách seznámeni s novinkou, kterou by žáci mohli využívat: 
Služba Zdravé svačiny, ve škole jsou k dispozici letáčky a podrobně se s nabídkou můžete 
seznámit zde: www.skolnisvaca.cz. Z dodavatelem je předjednáno, že objednané svačiny by 
byly k dispozici před vyučováním u všech vchodů do školy, popřípadě ještě o první přestávce. 

2. Otázka dopravní situace – viz podnět pana Kománka: 
Dobrý den, 
je pěkné, že se myslí na regulaci dopravy v okolí školy. Špatná situace je i v dalších přilehlých ulicích, 
kudy děti "proudí" do a ze školy. Ze zkušenosti např. Revoluční, část od napojení na Bezručovu ke spojce 
do Olbrachtovy (tj. kolem miniparku). Denně tudy do a ze školy chodí a na koloběžkách jezdí spousta 
dětí z velké části obce. Přestože je oblast vyznačenou obytnou zónou, většina řidičů zde výrazně 
překračuje povolenou rychlost (20 km/h), přednost zprava je také nezajímá. Bohužel ulice slouží i jako 
zkratka těm, kdo se chtějí vyhnout křižovatce Bezručova x Čsl. armády, někteří dokonce děti z vozovky 
vytroubí, aby nemuseli zpomalit. Podnět na obec jsem dával v minulém roce v době objížďky při opravě 
silnice č. 611, ale s výslovným poukazem na to, že situace je zde špatná i za normální situace. V té době 
tam opakovaně zasahovala policie právě kvůli porušování dopravních předpisů, jde tedy o objektivní 
problém, policie však již nekoná. Reakce z obce nebyla žádná, opatření pro zklidnění provozu také 
zatím nenastala. 
Jsem přesvědčen, že podobné problémy jsou i v jiných částech obce a že je možné s tím něco dělat. 
Může v tom spolek v rámci ochrany školních dětí nějak pomoci? 
Děkuji. S pozdravem, 
D. Kománek 
 
Projednáno s paní ředitelkou a tento podnět předáme zastupitelstvu obce, resp. Tomáši Sommerovi. 

 
3. Vzhledem k velmi dlouhým čekacím lhůtám v PP poradně, kam Zeleneč spadá, jsme dostali nabídku od 

PP poradny Český Brod. Slibují rychlejší reakce, vyjít vstříc potřebám nových doporučení, hlavně 
v případě urgentních situací. Netýká se těch, kteří jsou již vedeni v jiné PPP. Neváhejte se tedy na tuto 
poradnu obracet. 

4. Fotografie – víceméně ve všech třídách rezonovala s různých důvodů tematika letošních školních 
fotografií. I přes snahu najít kvalitního fotografa, fotky nedopadly dobře a bohužel ani komunikace 
s dodavatelem nebyla ideální. S nejvyšší pravděpodobností bychom v příštím roce oslovili jiného 
profesionálního fotografa. Případné návrhy jsou vítány. 
Dále byl návrh ze strany několika tříd, že by vítali, aby se fotily pouze celkové skupinové fotografie celé 
třídy, maximálně portrét 1 dítěte. Nikoliv tedy dvojice, trojice apod., které jsou náročné jak na čas, 
organizaci tak mnohdy i finančně, pakliže se dítě chce fotit s několik různými skupinkami. Na zářijových 
schůzkách bychom nechali jednotlivé třídy se k této problematice vyjádřit, popřípadě hlasovat. 

5. Informace k začátku příštího školního roku: 
Škola začne  ve čtvrtek 1.9.,  a to na 1. vyučovací hodinu (v případě potřeby včas nahlaste 
družinu a oběd na tento den). Budoucí prvňáčci by se měli do 30.6.2016 nebo v týdnu od 
29.8. vyzvednout u paní hospodářky přihlášku a přihlásit se ke stravování,  je možné poslat i 
e-mailem. 2.9. budou děti ve škole 4-5 hodin, tj. bude postupný odchod na obědy cca od 
11:40 do 12:20. Od pondělí 5.9. se bude učit dle rozvrhu. 
 

6. Žáci 5. a vyšších tříd by si již neměli nic nechávat ve školních lavicích. Jejich třídy jsou využívány 
odpoledne např. pro potřeby klubu, hudební výchovy apod. a je zde tedy riziko ztrát. 

7. 6.B  - dotazy na výběr 2. jazyka, řešilo se s pí. ředitelkou jaký je stav a důvody, rodiče budou 
informováni zástupkyní třídy. 

8. Pravděpodobně již během prázdnin bude zbudován chodník mezi Svémyslicemi a Zelenčí. 
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