
Rada rodičů 11.11. 2016 - zápis  
 
Počet zúčastněných:         (paní ředitelka, paní. zástupkyně, E. Sobotová, P. Moravečková) 
 

- Podnět znovu na úpravu dopravní situace v ulici Kasalova – zákaz parkování u zahrady. 
 
Informace k jednotlivým třídám: 
 
9. třída – vše ok 
 
8. třída - vše ok, zmíněn požadavek, zda by bylo možné přes jedno heslo na iskole, vidět na všechny 
děti  z jedné rodiny – současný systém to neumožňuje, heslo je generováno na RČ dítěte 
 
7.B – vše v pořádku, děti spokojené s uspořádaným výletem pod stan. Dotaz na lyžařský kurz – paní 
uč. Kánská již rozdávala přihlášky, přednostně jedou 6.třídy. Vznesen požadavek na vypsání dalšího 
termínu i pro žáky 7. a 8. tříd. 
 
7.A – stále nemají koordinátora, řešit s panem učitelem 
 
6.B – bývalá 5.B a 5.C – nemají koordinátora, oslovit rodiče 
 
6.A- Hana Průšová – nový koordinátor – opět se řešilo přihlášení do iskoly viz výše, noví žáci, jedou na 
adaptační výlet, třída se sžívá 
 
5.C – podnět ke školním kroužkům, zda je možné hýbat s termíny případně navýšit množství kroužků, 
některé děti končí později, než jejich oblíbený kroužek začne. Školní kroužky jsou zdarma a pořádané 
jen z dobré vůle jednotlivých vyučujících v době jejich volna, je možné se zkusit dohodnout, ale 
pravděpodobně množství hodin se nenavýší. Vždy je možné se dohodnout, že žák přijde, alespoň na 
polovinu kroužku spod. 
 
5.B – také podnět ke kroužkům, konkrétně Kroužek šachů, končí vyučování 30min po začátku, 
problém jednoho žáka. Zmíněn úkol, který mají žáci přes celý školní rok – zapisovat Kulturní akce, 
které by měl žák navštívit/vidět alespoň jednou za měsíc. Někteří rodiče zmiňují problém 
s periodicitou, cenou….  
Cílem tohoto úkolu je, aby žák 5. třídy měl nějaký kulturní zážitek a aby uměl sdělit, popsat, 
zhodnotit, co si o daném myslí. Nemusí však jít ani o drahé divadlo, operu apod.  
Je možné navštívit kino, sledovat zajímavý pořad v televizi (dokument), virtuální prohlídku muzea na 
internetu apod. Stejně tak je možné popsat kulturní zážitek, který má min. 3x v rámci školní výuky. 
Nebo navštívit např. historické místo při rodinném výletě apod. 
 
Zmíněn problém opakovaného výskytu vší – apel na rodiče, aby skutečně děti prohlíželi, kupovali 
kvalitní přípravky, ale jen umýt šamponem nestačí. Děti učitel bez zdravotnického vzdělání 
kontrolovat nesmí. Doporučení na přípravek Effective. 
 
 5.A – vše ok, jen organizační záležitosti, žáci spokojení s výletem. 
 
4.A – též připomínka k iskole 
 
4.B – rodiče poukazují na bezpečnost dětí vzhledem k dopravní situaci. Mnoho se změnilo viz 
informace obce ke všem novým opatřením, které se podařilo za poslední dobu realizovat. Např.: 



zábrany kolem školy, vyznačený „chodník“ kolem koloniálu, buduje se nový chodník do Svémyslic. 
Problém je opět hlavně v bezohlednosti řidičů. 
 
4.C – vše ok 
 
3.C – koordinátor nepřítomen 
 
3.B – Nácovská Daniela – nový koordinátor, vše ok 
 
3.A – koordinátor nepřítomen  
 
2.C -  nová koordinátorka paní Nová  
 - zmíněna ztracená koloběžka z června, lze řešit díky kamerovému systému, už se takto řada 
koloběžek, kol našlo, jen je třeba nahlásit ihned, jakmile se ztráta zjistí (po 3měsících se záznamy 
mažou) 
 
2.B – vše ok, dotaz na učitelku angl. 
 
2.A -  koordinátor nepřítomen 
 
1.D – Tesařová Lucie –nový koordinátor, vítáme koordinátora ze Svémyslic, vše ok 
 
1.C – najít koordinátora 
 
1.B – vše ok 
 
1.A – vše ok 
 
Informace paní ředitelky: 
 
Nápad na pořádání oslav 700 let Zelenče (cca 16.112016)– hledají se lidé, kteří by pomohli, mělo by 
to mít přesah přes školu. Hledají se např. rodáci, nejstarší a nejmladší občan, slavné osobnosti apod.. 
Žáci budou určitě něco připravovat, ale bylo by dobré, aby se zapojila celá obec. Mohlo by jít o 
celodenní akci, popřípadě v průběhu několika dní. Posílat nápady, svolat schůzku. Mohl by se vytvořit 
např. buletin, uspořádat přátelský fotbal. Zápas, lampionový průvod, ohňostroj apod. 
Jakékoliv nápady vítány. 
 
 
Úroveň angličtiny – i dle angl. olympiád se škola umisťuje na předních pozicích. 
 
Upozornění rodičů, kteří omylem posílají přihlášky na komerční kroužky, aby je neposílali do ZŠ, není 
možné je všechny předávat a děti tím nebudou přihlášeny. 
 
Kroužek IVP – kroužek pro děti s problémy z angličtinou – EU projekt. 
Každý rok jsou různá doučování – v každém ročníku by mělo mít dítě možnost se s jakýmkoliv 
problémem s učivem kdykoliv v průběhu roku přihlásit. Mělo by též být od února financováno z EU. 
Je dobré o tomto vědět: v případě aktuální potřeby, učitel kontaktuje garanta za doučování. 
 
 
 
 
 



Zápis provedla: Naďa Weiserová  
Kontrola: E. Sobotová 

Rada rodičů (zástupci jednotlivých tříd) školní rok 2016/2017: 

1.A   Miksová Markéta 

1.B   Kopová Simona 

1.C   Jindrová Martina 

1.D   Tesařová Lucie - přijde 

2.A    Donátová Hana/Martina Moliterni - přijde 

2.B    Bastařová Karolína/Košatková Michaela 

2.C    Nová Barbora - omluvena 

3.A    Bernatová Pavla 

3.B    Nácovská Daniela - přijde 

3.C    Jindrová Martina 

4.A    Hojer Pavel 

4.B    Soustružník Luboš 

4.C    Sládečková Andrea/Weiserová Naďa - přijde 

5.A    Chmátalová Hana/Jandová Magda 

5.B    Gabrielová Lucie 

5.C    Hamerová Jana 

6.A    Průšová Hana 

6.B    Vintrová 

7.A    nemá zástupce!!! 

7.B    Bendová Andrea 

8.      Horáková Štěpánka/Chromá Anděla - omluvena 

9.      Červenclová Daniela/Pecková Monika 

 

 

 



 

 

Kalendář akcí: 

18.9. 2016        (v odpoledních hodinách) 

MTB závod – cyklistický závod pro celou rodinu na valu za kapličkou 

 10.10. 2016         

Drakiáda (akce ZŠ, Spolek zajišťuje občerstvení+soutěž o nejlepší jablečný pokrm) 

 26.11. 2016         

Školní ples 

 20.12. 2016         

Vánoční zpívání a jarmark 

 3.6. 2017      (v odpoledních hodinách)   

Golfový turnaj 

 Důležité termíny: 

18.11. a 22.12.2016 – ředitelské volno 

23.12.2016 – 2.1.2017  vánoční prázdniny  (vyučování začne v úterý 3.1.2017) 

3.2. 2017      pololetní prázdniny 

13.2.  – 17.2.2017    jarní prázdniny 

 

 


