
                                                 Zápis z Rady rodičů, 16. 9. 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: 

Poděkování ředitelky za pomoc při realizaci žaluzií. 

Jednotlivé třídy: 

1. A - p. Poznerová: třída nemá nic k řešení, dotaz na nepřítomnost paní učitelky Jirešové. Bude 

chybět ještě měsíc. 

1. B - p. Pukačová: nic k řešení 

1. C - p. Blumelová: žádost o instalaci lavičky u vchodu do budovy Mstětická.  

2. A - p. Urbanová (zástup za p. Mikulovou): ve třídě je spokojenost, žádné připomínky. Rodiče se 

dotazují na možnost ředitelského volna na poslední dva dny 29. a 30.6. Paní ředitelka má k dispozici 4 

dny volna na školní rok, 2 dny budou vyčerpány v květnu, tyto dva dny vede v patrnosti, k 1.1. 2020 

se vyjádří (řeší se technický stav budovy - nutná rekonstrukce přízemí hlavní budovy - odpady. Bude 

se dělat v létě, pro všechny případy si tyto dva dny ředitelského volna nechává v rezervě). 

2. B - p. Vaňatová: ve třídě panuje všeobecná spokojenost, bez připomínek a dotazů. 

2. C - p. Šulcová: třída bez připomínek. Dotaz na plakát na blížící se školní akci Drakiáda, kde druhé 

ročníky zajišťují občerstvení (akce proběhne 26.9. 2019 od 16h na Valu). 

3. A - p. Nácovská Zlata: poděkování paní ředitelce za vygenerování hesel k i-skole pro rodiče. Řešen 

smysl dotazníku, rodiče hodnotí loňské učitele, lze v klidu vyplnit doma. Jak zajistit anonymitu - je 

možné předat "paní recepční" u vchodu hlavní budovy, popř. mohla by být krabice s otvorem - dořeší 

to paní ředitelka. V tuto chvíli probíhá autoevaluace všech stran (děti, rodiče, pedagogové). Pozvání 

na vyhodnocení autoevaluace dne 22.10. 2019 od 15h. Závěry budou zde zveřejněny, bude předán 

škole certifikát, materiály budou k nahlédnutí i poté. Školu také zajímají nápady a podněty ze strany 

rodičů. 

3. B - p. Ševčíková: ve třídě velká spokojenost s paní učitelkou Listopadovou, proběhl seznamovací 

táborák. Dotaz od rodičů spíše na obec - je možné zajistit větší bezpečnost přecházení pro děti i 

odpoledne? (dočasné semafory...). Za obec odpovídá pan Kopa: aktuálně technické služby spíše 

nebudou pokračovat ani v ranním dozoru na křižovatkách. Hledají se jiná řešení (dozory 

dobrovolných rodičů, seniorů za honorář, zřízení policie..., vše bude projednáno na nejbližším 

veřejném sezení obce). Připomínky ze stran rodičů - bezpečnost na přechodech by mohla zvýšit i 



úprava živých plotů (děti nejsou vidět za keřem, bylo by možné zkosit zástřih u přechodu, Kasalova 

ulice). 

3. C - p. Lecká: poděkování za vygenerování hesel paní ředitelce, s novou třídní učitelkou spokojeni, 

objevilo se téma úklidů obce - zajištění většího bezpečí pro děti - kontakt s nebezpečným odpadem. 

Paní ředitelka ozřejmuje záměry úklidu (propojení se Spolky  a akcemi Ukliď Česko, Den Země. Každá 

třída má svůj kousek obce, o který se stará průběžně, nejde jen o jednorázové úklidy, ale soustavnou 

a kontinuální péči celé třídy. Nižší ročníky mají bezpečnější lokality, děti to baví, učí se tím starat se o 

své okolí. Navíc jsou vždy s dozorem pedagoga).  

4. A - p. Kořán: na třídních schůzkách vše v pořádku, rodiče byli zaměstnáni dotazníkem. Téma 

dobrovolných domácích úkolů (pokud děti mohou, nemusí, jejich dobrovolnost). 

4. B - p. Havrdová: rodiče stojí o potvrzení ředitelského volna (viz výše). Dotaz na učitele angličtiny. K 

tématu se připojují i koordinátoři jiných tříd (téma střídání učitelů v jednotlivých ročnících, pro 1. 

stupeň stabilní paní učitelka Matoušková, druhé skupiny zažívají změny, hlavně 6. B, problematika 

rozvrhu, úvazků, obměny pedagogického sboru, v kompetenci paní ředitelky, zaměří se více na to).  

4. C - p. Košatková (zástup za p. Jindrovou): nic k řešení 

4. D - p. Dopitová: spokojenost ve třídě, velká spokojenost s prostorem třídy. 

5. A - p. Donátová omluvena: nic k řešení  

5. B - p. Bastařová: bez připomínek 

5. C - p. Nová: bez připomínek. Dotaz na časy třídních schůzek (5.-9. ročníky stejný pozdější čas) 

6. A - p. Šulcová: nový třídní učitel, dotaz na meziodpoledkový klub, výhodnější dítě přihlásit, pak se 

eviduje, zda je přítomné či ne (může nepřijít). Není možné nepřijít a v průběhu volného času chtít 

dorazit do školy (z kapacitních důvodů nelze jednotlivcům chodit otvírat dveře).   

6. B - p. Nácovská Daniela: třída spojená -  větší počet dětí a větší prostor znesnadňuje výuku - 

hlasitost výkladu pedagogů. Střídání učitelů na aj (viz výše). Dotaz na sešity - všechny poskytuje škola, 

není nutné kupovat sešity dětem. Dotaz na přihlášku do meziodpoledkového klubu - paní ředitelka 

rozdá dodatečně všem třídám 2. stupně, které ji ještě nedostaly. Nutné vyplnit a odevzdat i 

nesouhlasnou přihlášku. Poděkování za nabídku lyžařského kurzu - je o něj zájem. 

7. A - p. Hojer: třída je v pohodě, dotaz na výjezd do Anglie a přihlašování se. Paní ředitelka osobně 

vyzývala žáky, aby se přihlásili včas, nestihli to. Na základě dotazů a zájmu je možné zorganizovat 2. 

zájezd do Anglie či jiné země, kde se mluví anglicky na jaře 2020. Škola se bude ptát na zájem o druhý 

výjezd. 

7. B - p. Soustružník: dotaz na kroužek Francouzština hrou a jeho nevhodný čas pro dané ročníky 

(mají v tu dobu výuku). Paní učitelka Jurzykowská měla jediný volný termín tento. V tuto chvíli není 

kroužek z pochopitelných důvodů naplněn, paní učitelka se pokusí některé hrové prvky vnést do 

hodin francouzštiny (konverzace), takže něco z toho děti zažijí v běžných hodinách.  

7. C - p. Sládečková: nový třídní učitel, téma -  řešení krizových situací, náprava paní ředitelkou, 

sjednocení postupu mezi pedagogy. 



8. A - p. Jandová: nový třídní učitel navazuje na předchozího, spokojenost. Zájem ze strany rodičů o 

kroužek němčiny, v tuto chvíli chybí vyučující ze zdravotních důvodů, je možné, že se kroužek otevře 

na jaře. V souvislosti s kroužky a jejich pestrostí nabízí paní ředitelka možnost pro rodiče, kteří by 

chtěli vést nějaký kroužek a pracovat s dětmi (na DPP), jsou vítáni. Teď je  například velký zájem o 

kroužek vaření (možnost otevřít ještě druhou skupinu, ale není kapacita ze stran pedagogů).  

8. B - p. Gabrielová omluvena: třída bez připomínek a dotazů. 

8. C - p. Hamerová: třídní schůzky - řešení dotazníku, dotaz na školní jídelnu - je možné více vyvážit 

kombinaci jídel? Jídelna není pod školou, těžké to ovlivnit. Dotazy na možnost dovážení bezlepkových 

jídel (poptávka už v MŠ - větší počet dětí s bezlepkovou stravou). Paní ředitelka zkusí zjistit více 

informací a možnosti. 

9. A - p. Průšová nepřítomna. 

9. B - p. Vintrová: adaptace na nové učitele (chemie a matematika). Obavy rodičů o dostatečnou 

přípravu na přijímací zkoušky. Paní ředitelka provede hospitace v daných hodinách, také nabídne 

termíny pro rodiče na konzultaci ohledně volby další školy a přihlášek na další stupeň vzdělávání 

(listopad 2019 v době konzultací).  

 

Zapsala: Lenka Kvěchová 


