
 

 

Rada rodičů 15. 1. 2018 

Počet zúčastněných:  ( paní ředitelka, paní zástupkyně,E. Sobotová, pí. Lucie Nová radní)  

Zástupce obce Tomáš Sommer. 

Obecné informace: 

Akce 

   

Podnět k dopravní situaci k úřadu z více tříd: 

-  Studentská ulice – děti kličkují mezi zaparkovanými a jedoucími auty z boku cukrárny, , nešlo 

by zjednosměrnit, vytvořit chodník ? 

- u přejezdu nelze namalovat alespoň dělící čáru – oddělit opticky pěší od vozovky, ŽDC dosud 

nereagovala. Nápad zaslat tento podnět za oba zelenečské spolky, ZŠ a MŠ 

- roh Bezručova/Kasalova – opakovaně parkují auta na žluté čáře 

- opět v místě sídla automechanika zabírají odstavená auta chodník, podobně u obchodu 

„Vietnamce“ auta stále zastavují i na žluté čáře 

- obec aktivně řeší, stojí na nebezpečných místech, během let se řada problémů vyřešila 

Informace k jednotlivým třídám:  

1.A – Zlata Nácovská – vše ok – funguje školník? Ano stále chodit hlavním vxchodem a od 8:15 – 

12:30, pak dozor, případně pár min.počkat, není třeba zvonit, vrací se 

1.B – Martina Ševčíková – ok 

1.C – Iva Lecká – omlouvá se , ok 

. 2.A  - Markéta Miksová – omluvena, zastupuje Andrea Sládečková, Akce všichni za stůl – kdy bude 

probíhat kroužek, 15.12. oznámeno, že není zájem, přitom bylo přihlášených hodně, zájem velký ale 

není kde jej provozovat, nejsou stoly a tělocvična, běží čtvrtek a pátek s panem Kubů, víc už není kde. 

Pokusí se řešit s panem Kubou. Uvést ofiko stanovisko 

2.B  -  Simona Kopová – omlouvá se, ok 

2.C – Martina Jindrová – ok 

2. D – Lukáš Lejček –  omlouvá se ok, nic k řešení 

3.A - Hana Donátová – jarmark – řešit s ředitelkou až přijde  

   - družina pro 4.třídy – bude ??? 

3.B – Košatková – neúměrná zátěž, velký dril, myslí si většina rodičů, s paní učitelkou nedošlo 

k rozumné dohodě, příliš mnoho úkolů. Šlo by najít rozumnou míru. Mají úkoly ve všední dny i o 

víkendech. Vytvoří se dotazník na rodiče 3.tříd po předmětech, musí nahlas číst denně, trénovat den 



 

 

co den přes portál, je to nesrovnatelné s ostatními 3. třídami. Sankce často. Rodiče oceňují 

samozřejmě přípravu, ale všeho s mírou. Otázka, které úkoly jsou nadbytečné.  

- proč byly zrušeny žákovské a je to na vždy? Trvalý stav a už bude jen iškola a Průkaz žáka, hlavně 

z důvodu neúměrného času pro vyplnění žákovských, ušetření času v hodinách. Pro ty, kdo nemá 

přístup k internetu má právo na čtrnáctidenní výpis. Může chodit mailem. Někdy nesedí data, kdy tu 

známku dostalo, s datem v iškole – automaticky se přiřazuje datum zadání, ale učitel by to měl 

opravovat. Známky by měly být zapsány včas (nejzazší termín 14 dní). Připojuje se k tomuto i Marie 

Suchanová 4.A 

3.C – Bára Nová – dotaz na řešení školních úrazů – žák se praštil do hlavy, v žákovské knížce zápis, 

rodič byl upozorněn tímto způsoben. Zásada – rodič musí být upozorněn, je zapsán do knihy úrazů, 

pakliže lékař usoudí, že jde o úraz – osloví se pojišťovna školy a je proplacen úraz. Pakliže škola 

usoudí že dítěti není dobře, osloví se rodiče ať si dítě vyzvednou. Není povinnost informovat školu, 

jak to dopadlo.  

Otevřeno téma Jarmark – termín – otvírat Advent? , zmatek, prostor, dílničky po třídách. Oficiální 

mail na koord. A dořeší se v červnu 

- opět chvála pana uč. Jireše s prosbou nechte nám ho 

- Prvouka – hodně rodičů se ptá, Veselá – dává známky na zapomínání, není to jen za jedno ale 

opakovaně. Prezentovat rodičům jako tlak na děti a zodpovědnost.  

ISIC – není povinné ale doporučované, ale dubluje a vylepšuje to průkaz žáka, na 5 let, lze se tím 

prokazovat stejně jako na středních školách. Od 3. tříd, si nebude třeba kupovat čipy, ale lze to 

nahradit. Bylo by možné dát to všechno na web školy !!!! Bude propojené s iškolou s dodržením 

GDPR. Když ji ztratí, dostane zadarmo duplikát. Dřív jak do června to asi nebude. Jakmile to 

nahraje škola, tak to spustí. 

4.A  - Marie Suchanová – oficiálně nic, vše ok 

4.B – Daniela Nácovská – všichni ok, isic chtějí, není mléko do škol plýtvání? Problém s firmou, 

tetrapaky, žádné koše na tetrapak, zvažuje si vypovězení je to ale zadarmo, szif – projekt. Asi 

doběhne do června, pak se zruší. Učíme děti plýtvat mlékem. 

- víčka – na co se sbírá – vykupuju obec a nebo se vybírá na konkrétní postižené dítě – blíží se sběr 

- nešla by se škola o 5min dřív, lze zvonit na družinu, není třeba 

4.C – Martina Jindrová -  jak to s omlouváním školních kroužků – dítě je bezprizorní, nemělo by být, 

dítě se odchytí a odvede do družiny nebo na paralelní kroužek, nemělo by samo opustit budovu, 

určitě se má dítě domluvit s dozorem. Nebo hlídací klub. Kroužek není součástí suplovací 

povinnostDítě může přijít i do ředitelny.   

5.A – Hojer-  omluven, ok 

5.B. – Luboš Soustružník – na naléhání rodičů byla sestřelena paní učitelka Pastyříková z postu třídní. 

Většina rodičů byla šokovaná. Menšina systematicky vydeptala paní učitelku, podala výpověď.Paní 

ředitelka vyřešila, že ji nahradila. Paní učitelka snad vydrží.  



 

 

5.C – Andrea Sládečková – chipy 

 

________________________________________________________________ 

6.A – Magda Jandová - ???? 

6.B – Lucie Gabrielová – vše ok, nadšení z matematiky 

6.C. – Jana Hammerová – ???? 

7.A – Průšová – omluvena/nic k řešení 

7.B – Vintrová – kontakt: vintrova@lcafe.cz ??? 

8.A.  – Martina Kholová -  vše ok 

8.B. – A.Bendová-  omluvena, vše ok  

9.A – Š. Horáková – omluvena, vše ok  

Rozvinula se diskuse ke známkování domácích úkolů, respektive známkám za zapomenuté úkoly. 

Výsledek není zcela jasný a domácí úkoly jsou nedílnou součástí výuky a proto je třeba je nějak 

hodnotit.  Každý učitel přistupuje k tomu individuálně a padly návrhy, zda by např. když dítě 

zapomene a uvědomí si to např.před hodinou, aby mělo možnost se omluvit a do dalšího dne doplnit 

a až v případě nesplnění náhradního termínu dostat např. malou pětku popřípadě obdobný způsob. 

Ambivalentní přístup, shoda panuje v tom zohlednit okolnosti na začátku první třídy,  ale následně by 

si dítě mělo naučit řešit své povinnosti zodpovědně. 
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