Rada rodičů 16.1.2017 - zápis
Počet zúčastněných: 17 (paní ředitelka, paní. zástupkyně, E. Sobotová, P. Moravečková)
Informace k jednotlivým třídám:

9. třída – vše ok, všichni chtějí pomoci s výměnným zájezdem, jak s ubytováním, tak s občerstvením
tak i s jakoukoliv další pomocí. Připomínka k iskole - učitelé aktualizují známky pozdě, v řešení.
8. třída - vše ok, fotky – jen třídní společná, diskuse nad pomocí s výměnným zájezdem, stále se řeší
problematická žákyně, názor rodičů jednotný, nechtějí, aby se tato dívka do třídy vrátila. Jinak třída
bezproblémová a šikovná.
7.B – vše ok
7.A – stále nemá koordinátora, ze seznamu členů se pokusíme někoho najít
6.B – koordinátor nepřítomen
6.A – vše ok
5.C – Hamerová – rodiče řeší výuku ČJ po změně učitele, zdá se jim velmi náročná, byla tam na hospitaci
opakovaně i paní ředitelka neshledala pochybení paní učitelky. Předběžně by bylo možné domluvit
doučování s paní ředitelkou, zatím s otazníkem.
Fotka společná
5.B – Gabrielová – na strava.cz – v neděli večer se stává, že tam není jídelníček, zaurguje se
- společná fotka
- typ na nového fotografa, poptáme
5.A – vše ok, společná fotky
4.C – vše ok, fotka společná
4.B – požadavky na pomůcky, není třeba žádat od rodičů bude se financovat z daru od Spolku, jedna
společná fotka, dotaz na vzdělávání učitelů ohledně IT – školení absolvují.
4.A – Hojer-ok, fotky jedna společná
3.C – Jindrová – má akce parlamentu ze 3.1. nějaký výsledek? Nápad dobrý, nicméně ne zcela
pochopen, zkusí se zopakovat. Reakce i z 1.B. Mělo se týkat dětí z jedné ulice, tj. děti, které se znají.
3.B – Nácovská – poznámka rodičů, že si děti stěžují na menší porce, když jdou později na oběd, zdá se
nepravděpodobné, protože obědy obvykle naopak zbývají. Dotaz na možnost 2 jídel. Musí rozhodnout
ředitelka školky. Řešit by se dalo, bylo by dobré nalézt srovnatelnou školu, připravit jídelníčky a spočítat
náklady. Stejně tak jako kvalita a chuť jídel. Bylo by možné opět sestavit stravovací komisi, musí se najít
aktivní rodiče a ti to musí dotáhnout.
Fotky hromadná plus jednotlivá.
Připomínka k nové pí.družinářka Troníčkové –rodiče zmiňovali, že se jim zdá příliš odměřená
- Požadavek jednoho tatínka – na družinu do 17:30? Bylo by možné, např. na jeden dva dny
v týdnu, kdyby byl větší zájem, musí se vzít v úvahu, např. že by pak kapacitně nebylo možné
hlídat děti, které nemohou na plavání, nebo nemohou jít cvičit.

3.A – ???
2.C – Fučíková – akce parlamentu – nepochopení, fotky společná, plus jednotlivá. Rodiče probírali
připravené občerstvení na Jarmark.
2.B – Košatková – vše ok, fotky společná.
2.A – Donátová – fotka společná, eventuálně jednotlivci. Dotaz na budoucího pedagoga – šlo by nechat
stávajícího kantora – velká prosba. Lze říci až po zápisu, paní ředitelka vezme v potaz.
1.D – nebyla TS
1.C - ???
1.B – vše ok, fotka společná a případně jednotlivá – schválila většina
1.A - nebyla TS
Info pí. ředitelky:
Srovnávací ročníkové prověrky – pro všechny třídy stejné včetně shodné klasifikace (ČJ, M). Snaha aby
všechny třídy byly ve školním standardu. Plus existuje státní standard – daný MŠMT. Mělo by být vidět,
co je učitelé naučili, a že nejsou nároky rozdílné. Učitelé vzájemně řeší, jak jsou daleko s výukou.
Výsledky musí být jednotné bez ohledu na individuálním přístupu kantora.
Řešit fotografa – většina tříd se rozhodla, že chce hlavně kvalitní společnou fotografii a nižší ročníky (1.
a 2. třídy) případně jednotlivce. Již se nebudou dělat fotky s kamarády. Poptávka bude na 22 tříd po 25
dětech plus desítky jednotlivých fotek. Kdyby měl někdo kontakt na dobrého fotografa, ať předá Spolku
nebo ZŠ.
Znovu bude vyvolána akce TOP jídla.
K semináři Rozvod – vzhledem k velkému množství rozvodů, které děti velmi ovlivňují, by paní ředitelka
ráda pozvala všechny, kterých se tato situace týká, ale i ty, kteří o ní třeba jen uvažují popřípadě lidé
z okolí rozvádějících se. Ačkoliv se to mnohdy rodičům nezdá, tato situace se projevuje na chování dětí
i na prospěchu. Škola také bývá zvána k soudu, k posuzování dítěte.
Školní klub – dětí ubylo, ale musí se počkat na zápis, vypadá to na méně dětí, pak by případně vznikly
kapacity pro družinu i pro 4.třídy (bude se vědět duben/květen).
Juniorklub – klubové aktivity – promítání apod., pro druhý a třetí stupeň, 11 a víc, s lehkým dozorem.
Musí být zohledněno to, že klub je určen primárně pro členy spolku a ti budou mít řadu výhod.
Tematicky by mělo vyjít z představ dětí.
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