
Rada rodičů 19.6. 2017 

Počet zúčastněných: 22 (paní ředitelka, paní. zástupkyně, E. Sobotová, P. Moravečková)  

Zástupce obce se omlouvá. 

Obecné informace: 

Hledáme min 4 kandidáty na Radního pro ZŠ – dle zákona 561 školského zákona, na začátku září 

musí být připraveny volební lístky každého kandidáta nejpozději do 6.9. Radního  volí rodiče a 

zastupuje zájmy rodičů a podepisuje důležité dokumenty. 

V září jdou děti do školy 4.9. Pro prvňáčky bude připraveno klasické pasování – cca po 1. Hodině 

v tělocvičně ZŠ.  

První třídní schůzky budou pravděpodobně: v pondělí  11.9.  

Apelujeme na rodiče, aby na třídní schůzky chodili pěšky, pochopitelně se netýká mimozelenečských. 

Rodiče mohou zadávat omluvy přímo do iskoly, hesla poskytnout učitelé. Od 3. třídy není ani 

žákovská knížky. Kdo postrádá aktuální informace jak ze ZŠ tak Spolku může se zaregistrovat do 

novinek jak z webu školy, tak spolku.  

Družina pro 1. – 3. třídy, pro 4.třídy je volných pouze 18 míst. Škola se pokusí zajistit kroužky ve 

škole, tak aby se dětem, které se nedostaly do družiny měli možnost a místo ve škol zůstat i nějaký 

čas po skončení vyučování. Upřesněno by mě,o být v září. 

Školní klub Spolku - od příštího roku končí po 4letech končí, škola již nemá volný prostor pro jeho 

konání a 2 ze tří učitelek, které jej zajišťovaly, odcházejí do jiného zaměstnání. V případě, že by někdo 

měl možnost a zájem v této činnosti pokračovat a nalezl by místo a kapacity, můžeme předat veškeré 

knowhow a pomoci. 

Přípravku na osmiletá gymnázia bude ŽS pořádat každé úterý 13.45 – 14:30, po týdenu se bude 

střídat čeština s matematikou, vyučují pí uč.Schmidtová a paní ředitelka Malá.  Přihlašovat se děti 

mohou během v září, bude uvedeno v sekci školních kroužků na webu ZŠ včetně přihášky. 

Informace k jednotlivým třídám:  

1.A  - Markéta Miksová omlouvá se, spokojenost s třídou i se školou v přírodě. 1. Třídy jezdili bruslit 

do Poděbrad, kurz se platil a byly nesrovnalosti s platbou, díky tomu, že se lišila cena za dopravu, 

vznikl problém mezi třídami. Bruslit se v příštím roce nebude a jsou doporučeny např. in liny v rámci 

TV. 

Obecně: Doprava – škola má možnost využívat obecní autobus za velice výhodných podmínek a 

autobus je vybaven pásy. M“že se však stát, že není v daný termín k dispozici nebo jsou akce včetně 

dopravy od agentury. Učitelé mají možnost se rozhodovat jak o akcích,tak dopravě. 

Případné  připomínky k akcím, dopravě apod. posílat na oficiální e-mail školy, paní ředitelka situaci 

zjistí a bude reagovat. 

1.B  Simona Kopová – nic k řešení 



1.C – je na výletě, TS budou 

1. D – Tesařová (Svémyslice) – nic k řešení 

2.A - Donátová – velice děkují za paní učitelku, je skvělá 

2.B – Bastařová – připomínka třídy, že není stále mříž na terasu a proto není možné třídu pořádně 

vyvětrat.  

2.C – Nová – rozloučení s paní uč. Vysoudilovou je nepravděpodobné (zdravotní důvody), vysvědčení 

rozdá paní uč. Hladišová. Dotaz na to, zda budou děti moci odcházet např. do ZUŠ mimo klasické 

hodiny. Nelze. Děti mohou z družiny odejít pouze v čase: 13:30 nebo 15:00. Není problém, aby děti 

čekaly na lavičce před učebnou ZUŠ, popřípadě v učebně. Není také v kapacitních možnostech 

družiny  hlídat externí rozvrh dětí v netradiční časy. 

3.A  - neomluveno 

3.B – Daniela Nácovská – dotaz na změnu paní učitelky na angličtinu, už se polovině  dětí měnil 4x 

učitel, chtějí mít stabilního, ideálně pana uč. Jireše 

3.C – Martina Jindrová – nic, třída se stěhuje jinam a přibudou 2 děti  

4.A – Hojer – fotky pochvala, , dotaz na Klub v příštím roce – viz obecné informace 

4.B – Soustružník – třída zmiňuje příliš nákladné a nevyužité sešity na angličtinu, v příštím roce budou 

materiály jiné. 1.2 a 5. třídy mění systém angličtiny – nové učebnice a sešity AJ. 

4.C – Weiserová – dotaz na přípravku na 8miletá gymnázia – viz obecné informace. 5.A – vodácký 

kurz, pan učitel  moc spokojen, představen nový učitel Vojnar 

5.B. – Gabrielová – dotaz na odpolední vyučování v příštím roce – ano budou, rozvrhy budou zaslány 

e-mailem ještě tento týden, pravděpodobně úterý a čtvrtek. Dotaz, kdo bude vyučujícím ČJ – pí.uč. 

Herecová a matematika pí.uč. Sobotová 

5.C – dotaz na Klub – viz obecné informace. Dotaz proč se nefotilo venku – hlavně kvůli  měnícímu se 

a nestabilnímu světlu, obecně spokojenost. 

6.A – Průšová  

6.B – Vintrová – problém s mailem – pošle Sobotová 

7.A -  nemá koordinátora  !!! 

7.B – A. Bendová – všichni spokojení, 2 problematičtější žáci (hlavně problém s chováním), třídu velmi 

chválila i paní ředitelka, šikovné a chytré děti se zájmem o učení ☺ 

8.A – Š.Horáková – vše ok 

9.A – Červenclová – úspěch 9.tříd u přijímaček, jsme nad celostátním průměrem, škola je kvalitní i 

v konkurenci s osmiletými gymnázii. 5 dětí se dostalo na prestižní gymnázium, 6 na další střední školy 

a  pouze 3 děti šly na učiliště. Všechny děti připravily ročníkové práce včetně veřejných obhajob – 



vysoká úroveň, profesionální prezentacíe. Je velká škoda, že nepřišli rodiče se rozloučit s paní 

učitelkou, pouze 9 rodičů. 

Budoucí 1.C – nemá dostatek informací, paní učitelka vše pošle e-mailem. 

- Matematika se v prvních třídách nevyučuje dle metody Hejného, ale některé prvky se 

samozřejmě ve výuce objevují. 


