
Zápis z Rady rodičů, 17. 6. 2019 

Za školu: paní ředitelka Jana Malá, zástupkyně ředitelky Marcela Havelková, za učitele Pavlína 
Jurzykowská 

Za obec: Ondřej Kopa 

Za Spolek: Radka Otová, Lenka Kvěchová a koordinátoři jednotlivých tříd 

Průběh setkání: 

-  V úvodu děkuje Radka Otová za výbor Spolku koordinátorům za jejich spolupráci a aktivitu, dotaz 
na přítomné, zda budou ve své roli i nadále pokračovat. Také poděkování s květinou paní ředitelce a 
zástupkyni ředitelky. 

- 13. 6. 2019 proběhly třídní schůzky pro budoucí 1. třídy. Podařilo se najít v každé třídě nové 
koordinátory, i jim děkujeme za ochotu (p. Poznerová, p. Bukačová a p. Blumelová).Taktéž dochází ke 
změnám v budoucích 6. třídách, třída B. a C. zůstávají, k nim se rozděluje třída A. Koordinátorka B. 
zůstává  a ve třídě C. bude novou koordinátorkou Romana Šulcová. Děkujeme. 

- Druhé téma směřované na zástupce obce Ondřeje Kopu, jak obec pokročila ve vyjednávání ohledně 
ochlazování budovy školy. Na jaře provedena dvě měření, navrženy změny: výměna skel u oken, lepší 
izolace oken, izolace střechy, venkovní žaluzie - montáž. Již existuje i rozpočet (kolem 1 mil. Kč). Škola 
čeká na jednání obce, na účtu školy jsou uloženy peníze od rodičů z Vánoční sbírky (80 000,- Kč), 
čekají na možnost je použít. Doposud za obec řešil pan Kovářík a pan starosta, p. Kopa přislíbil na 
setkání zastupitelstva téma probrat.  

Poděkování rodičům, kteří v tuto chvíli nabízí z vlastních zdrojů větráky a mobilní klimatizace. 

Jednotlivé třídy: 

1. A - p. Mikulová omluvena, třída nemá nic k řešení 

1. B - p. Vaňatová, velké poděkování paní učitelce Veselé, paní vychovatelce Sommerové a asistentce 
za péči o děti, ve třídě mezi rodiči spolupráce a dobrá komunikace i s pedagogy, sdílí spolu telefony, 
mailové adresy a WhatsApp skupina (vhodné pro sdílení informací ze ŠvP) 

1. C - p. Šulcová, ve třídě větší stabilita aktuálně, dotaz na otevírání branky do zahrady a Kasalovy 
ulice v čase od 13,30h. Paní ředitelka přislíbila řešení.  

2. A - p. Nácovská, poděkování za přístup paní učitelky Jirešové po celé dva roky, upřesnění nových 
vyučujících: p. uč. Suldovská na matematiku, p. vychovatelka Horká v ŠD. 

2. B - p. Ševčíková, poděkování paní učitelce Šimákové a vychovatelkám. Rodiče vnímají dobrou 
spolupráci, jsou rádi za novou p. uč. Listopadovou, se kterou již plánují akce na září. Upřesnění 
začátku Akademie 25.6. v 17h. Dotaz na mříž k terase - už je přichystaná. Dotaz na vyučující aj: paní 
učitelka Matoušková a nová paní učitelka Forkertová. 

2. C - p. Lecká omluvena, třída nemá nic k řešení 



3. A - p. Miksová, nepřítomna, již nebude pokračovat v roli koordinátora, role se ujímá p. Kořan. Ve 
třídě je dobrá atmosféra, poděkování paní učitelce Suldovské a paní vychovatelce Šimonové. 
Upřesnění loučení se s deváťáky poslední den školy - bude probíhat v 8,30h (děti mohou mít 
zvonečky). 

3. B - p. Havrdová, komunikace s paní učitelkou Klimešovou je dobrá, velké ocenění za ŠvP, paní 
učitelka také chválí třídu, pochvala i pro paní vychovatelku Troníčkovou. 

3. C - p. Jindrová omluvena, třída nemá nic k řešení 

3. D - p. Dopitová, třída děkuje paní ředitelce za ponechání paní učitelky Verflové, za rozdělení na 
angličtinu a za možná místa v ŠD alespoň pro některé děti (los). Paní ředitelka oceňuje rodiče a jejich 
solidaritu k dojíždějícím dětem, poprvé se toto dělo a rodiče uvolňovali ŠD právě těmto dětem. 
Informace o školních kroužcích bude až v září, dříve to není možné. 

4. A - p. Donátová a p. Král, vše je v pořádku, velká spokojenost s vodáckým výletem, pan učitel 
Hubáček se třídou pokračuje, Akademie začíná v 17h. Řeší se televizní vysílání, kde by měly vystoupit 
dvě děti, které budou oceněny za výtvarnou soutěž organizace Člověk v tísni. 

4. B - p. Bastařová, p. Košatková - nepřítomny. 

4. C - p. Nová omluvena, třída nemá nic k řešení 

5. A - p. Suchanová omluvena, v roli koordinátora nebude pokračovat. Rodiče řeší rozdělení třídy - 
paní ředitelka udává jako důvod to, že se tady nejvíce dětí dostalo na gymnázia, zůstává tedy 
nejméně dětí, při rozdělování byla snaha zachovat přibližně stejný počet chlapců a děvčat, zároveň je 
tam snaha vyhovět a nedělit kamarády od sebe. Jeden z rodičů velmi oceňuje pana učitele Suchánka 
za výuku aj, zároveň zmiňuje ne tak zajímavou výuku paní učitelky Suldovské.  

5. B - p. D. Nácovská, třída děkuje paní učitelce Listopadové za její přístup během tří let se třídou. 
Dotaz na rozdělení třídy s větším počtem dětí na předměty m, čj - to je závislé na personálním 
obsazení v dalším školním roce, ještě to není dokončené. Dotaz na aj - časté změny vyučujících, 
skupiny budou tvořeny nově - zvažuje se varianta rozřazovacích testů v září. Dotaz na rozvrh hodin - 
rozvrhy budou co nejdříve poslány a rozeslány na koordinátory jednotlivých tříd (zajistí výbor 
Spolku a paní ředitelka).  

Poznámka k iskole pro všechny: rozvrhy zde budou spíše až v srpnu, lze využívat na omluvenky. 
Budou dávána hesla 3. ročníkům na začátku roku. Pokud kdokoli zapomene heslo, nové se musí 
vygenerovat, nelze pak zaslat mailem. Rodič si ho musí osobně vyzvednout nebo ho paní ředitelka 
dá dítěti v zalepené obálce. 

5. C - p. Jindrová omluvena, přítomna p. Šulcová a p. Kvěchová, třída se dotazovala na klimatizaci 
(info viz výše - v úvodu zápisu). Poděkování p. Bullové za výlety, které organizovala, i když byly docela 
náročné. Třídním učitelem v 6. třídě bude nový pedagog. Nespokojenost s vedením přípravky na 
gymnázia, v dalším roce ji povede opět paní ředitelka.  

Téma školního psychologa (potřeba učitelů, také rodičů?), v úvodu příštího roku se chystá velká 
autoevaluace, do níž budou zapojeni rodiče, učitelé, děti. Cílem bude zjistit klima ve třídách. 



6. A - p. Hojer omluven, třída nemá nic k řešení. 

6. B - p. Soustružník, poděkování paní učitelce Černé a paní asistentce Kučerové. Ve třídě je aktuálně 
dobrá komunikace a atmosféra. 

6. C - p. Sládečková, rodiče vnímají pozitivně změnu třídního učitele pro příští rok, bude to pan učitel 
Suchánek, změna třídy. Děti hodně řeší odchod pana učitele Vojnara. Dotaz na zápisy známek na 
iskolu (matematika, paní učitelka Smidtová) - paní učitelka byla dlouho nemocná, doplňuje vše 
postupně (také odchází). 

7. A - p. Jandová omluvena, p. Vintrová - poděkování panu učiteli Vojnarovi, dal třídu dohromady, 
rodiče i děti velmi oceňují úklid Zelenče, fungovalo to. Dotaz na učitele matematiky - bude 
pokračovat dál nový pan učitel Ernest. Dobrá zkušenost s třídním učitelem mužem. 

7. B - p. Gabrielová omluvena, třída nemá nic k řešení. 

7. C - p. Hamerová omluvena, třída nemá nic k řešení. 

8. A - p. Průšová, třída má zájem o přípravku na přijímací zkoušky z m a čj. Vzhledem k velkým 
absencím dětí a neomluveným hodinám by chtěli rodiče požádat o přijatelnější rozvrh hodin (teď 
měli odpolední vyučování v pátek - hodiny TV). Na matematiku bude pan učitel Hejnic. Děti stojí o 
výlet do protidrogového vlaku v příštím roce. Dotaz na účast dětí na Akademii (nemusí vystupovat 
všechny děti, ale zástupce z každé třídy).  

8. B - p. Vintrová, také zájem o přípravku na přijímací zkoušky. Ocenění pro paní učitelku 
Jurzykowskou za organizaci výletu do Francie (zopakuje se za 2 roky, příští rok výjezd do Londýna). 
Také zájem o rozvrhy kvůli organizaci přípravných kurzů mimo ZŠ. Rodiče také děkují za projekt 
setkávání se s cizinci - zajímavá zkušenost. Vedení školy také děkuje rodičům, kteří se zapojili. Dotaz 
na vyučujícího matematiky - nový pan učitel či nová paní učitelka. 

9. A - p. Kholová omluvena, třída už nemá nic k řešení. 

9. B - p. Bendová, atmosféra ve třídě je dobrá, všichni jsou přijati, spokojenost i s výletem na vodě. 
Ocenění vysoké úrovně obhajob ročníkových prací (rodiče i učitelé oceňují děti). Organizace 
rozloučení se s devátými třídami na Akademii. Letos je to forma zahradní slavnosti po ukončení 
Akademie. Co zařídí učitelé, co Spolek a co rodiče devátých tříd, popřípadě žáci sami.  

 

Zapsala: Lenka Kvěchová 


