Rada rodičů 18. 6. 2018
Počet zúčastněných: 16 (E. Sobotová, pí. Lucie Nová radní, zástupce obce Tomáš Sommer)
Obecné informace:
Úklid Zelenče – více zapojit školu a do projektu typu Ukliďme Česko. Jednotlivé třídy by si
mohly rozdělit obec a dělat to pravidelně.
Jarmark – již na minulé radě byl avizován návrh organizačního týmu, že by se Jarmark měl
konat cca kolem prvního adventu ideálně 6.12., dílničky a výstavy by se vrátily do tříd,
zpívá se v jídelně nebo na schodech, jídlo v hlavní jídelně.
Nový předseda – zopakovaná výzva, že spolek hledá nového předsedu.
Školní akademie 26. 6. 16:00 – 19:00 – pomáhají 2. třídy – zajistí drobné občerstvení na
zahradě, pití připraví ZŠ. Spolek zakoupí dárky odcházejícím 21 deváťákům.
Informace k jednotlivým třídám:
1.A – Zlata Nácovská – vše ok, děkují a chválí ŠVP
1.B – Martina Ševčíková – podnět ke zlepšení dopravní situace na kritických místech, velice
děkují za ranní podporu obce, jde hlavně o dopolední časy cca 12:00 – 15:00. Možnost
dočasných semaforů v místech: Kasalova/ČSLA u školy, ČSLA/Bezručova – zde navrhováno i
zrcadlo a Mstětická/ČSLA. Ideální by byly stabilní semafory, které budou fungovat jen na
stisknutí chodce. Zastupitel obce bere na vědomí a předá zastupitelstvu. Toto by bylo
dobré řešit komplexně s projektem ve Feroně. Existuje též plán zjednosměrnění řady ulic
v ranní špičce, to by také mohlo pomoci. Možná se otestuje již od září dočasnými
značkami.
- někteří rodiče prosí paní ředitelku o vyjádření k Hejného metodě, respektive, proč se dle
této metody nevyučuje v ZŠ Zeleneč – ideálně již na nadcházející TS !
- rádi by opět 3. 9. od 17:00 uspořádali na zahradě ZŠ táborák - děkují
1.C – Iva Lecká – vše ok, děkují za krásnou ŠVP
2.A - Markéta Miksová se omlouvá, zastupuje Andrea Sládečková, děkuje za ŠVP a to
jmenovitě družinářce paní Duchkové
2.B - Simona Kopová – omlouvá se, zastupuje Naďa Weiserová, dotaz, kdo bude příští
třídní učitel – prosí, aby bylo oznámeno na TS, děkují za ŠVP.
2.C – Martina Jindrová – děkují za cyklovýlet, jmenovitě paní uč. a asistentce, také je
zajímá, kdo bude jejich budoucí třídní učitel, prosí, aby bylo oznámeno na TS,
2. D – Lukáš Lejček – děkují a nic k řešení
3.A - Hana Donátová – omlouvá se, vše ok, nic k řešení
3.B – Košatková – omlouvá se, nic k řešení, budoucí pí.učitelka bude Nikol Čumpelíková
3.C – Bára Nová – děkují za pana učitele i ŠVP,
- dotaz na družinu pro 4.třídu – není bohužel kapacita. Mají prý ve třídě jednu
komplikovanou rodinnou situaci – navrhujeme řešit přímo s Bárou Šimonovou a s pí.
ředitelkou

4.A - Marie Suchanová – opakují se u některých rodičů připomínky ke stylu výuky paní
učitelky Klimešové, někteří rodiče by uvítali více systematický přístup, výuka a domácí
příprava se jim zdá chaotická. Rodiče nemají mnoho informací. Zajímá je, koho budou
mít v příštím školním roce. Konkrétně koho na matematiku a češtinu – prosí, aby bylo
oznámeno na TS.
- uvítali by větší osvětu ohledně telefonů, internetu a soc.sítích i pro nižší ročníky. Škola
podobné přednášky zajišťuje v rámci etických dílem, ale záleží na třídním učiteli, co
vybere. Spolek nabízí možnost něco v totmto směru zajistit – pro rodiče i pro děti. Např.
13.9. pořádá 123 kondice přednášku Děti on line.
- žádost o vyjasnění školního řádu v oblasti používání mobilních telefonů při vyučovánínesmí, o přestávkách,- nesmí, v koncové družině, na výletech či švp? Zdá se, že je řešeno
plošně v rámci výuky, ale jsou i jednotná oravidla na ŠvP?
4.B – Daniela Nácovská – vše ok, děkují za výlet, vzhledem k častým změnám na pozici
učitele Aj by uvítali, aby jim pan učitel Jireš zůstal dlouhodobě.
4.C – Martina Jindrová - vše ok
5.A – Hojer- omluven, vše ok, třídě zůstává pan uč. Balák
5.B. – Luboš Soustružník – ve třídě je cítit nervozita, nevědí, kdo bude budoucí třídní? Kdo
bude na češtinu? Na matematiku? Velice děkují za vodu. Atmosféra mezi rodiči nevlídná,
nikdo jistě neví, co se vlastně stalo před odchodem paní učitelky Pastyříkové. Doufají za
zlepšení.
5.C – Andrea Sládečková – děkují za výlet, děti byly velice spokojené. Pí. učitelka
pokračuje i do dalšího ročníku. Podnět od jednoho rodiče - není dost úkolů z ČJ, M a AJ
(není myšleno od pí. Pastyříkové), tím není dostatečná příprava.
6.A – Magda Jandová – zastupuje paní Vintrová – dotaz na budoucího učitele M a AJ? Bude
vyjasněno snad během TS.
6.B – Lucie Gabrielová – omlouvá se, ale jsou následující dotazy:
- kdo bude budoucí třídní – pí.uč. Myrdaczová, na matematiku – pravděpodobně někdo nový,
určitě ne paní učitelka Sobotová, která odchází, ČJ - zůstává.
- dotaz na odpolední výuku – v letošním roce měli odpolední vyučování 2x týdně, uvítali by
tentokrát max. 1x a případně brzkou informaci, o který den by mohlo jít.
6.C. – Jana Hammerová – omlouvá se, ve třídě je více horších známek z dějepisu, kritika
paní uč. Beňové, že známky zapisuje pozdě na iskolu
7.A – Průšová – ???
7.B – Vintrová – dotaz, koho budou mít za třídní, na Čj a M? Vyjasní se snad na TS.
8.A. – Martina Kholová - žádné podněty, děti děkují za vodu. Jen drobná poznámka, zda
je vhodné dělat výlet a víceméně hned zase vodu, příště raději s větším odstupem.
8.B. – A. Bendová- omluvena, nic k řešení
9.A – Š. Horáková – už nic neřeší, vše ok 😊 .

