
Zápis z jednání Rodičovské rady dne 19. listopadu 2014

Informace školy:

- Informace o volbách do Školské rady, které proběhnou během třídních schůzek a konzultací 

dne 24.11.2014. Kandidáti, jejichž motivačních pár vět je uveřejněno na stránkách školy:

- Hajný Bohumil  (III.B a VI.B.)
Mám zájem o chod školy, řešení různých situací vzniklých za provozu školy. Jsem předsedou 
Rodičovské rady zastupující rodiče žáků při jednání s vedením školy a mám tudíž blízko k to-
muto tématu.

- Hamáčková Blanka  (IV.D a VI.A)
Jsem matka dvou žáků, kteří navštěvují oba stupně školy. Jako vychovatelka ve ŠD znám dění 
ve školách z obou stran. Poslední 3 roky jsem byla členem Školské rady.

- RNDr. Miroslav Holík, Ph.D. (3. ročník)
Jako otec tří dětí se chci podílet na procesu vzdělávání a výchovy a v rámci možností také po-
máhat škole a družině.

- Petra Šustrová  (2 dcery - první a druhý stupeň ZŠ)
7 let v Radě rodičů, 3 roky hospodářka Rady rodičů. Mám zájem o dění ve škole a velmi ráda 
bych malinko pronikla i do jejího zákulisí. Zajímá mne např. financování ZŠ Bohumila Hrabala
a podpora ze strany zřizovatele. Pokud by bylo třeba a byl by zájem, ráda bych se zapojila více 
a přispěla svou „troškou do mlýna“.

- Elektronické žákovské knížky – zvažuje se zkušební provoz na prvním stupni nejdříve od 

nového šk.roku a od třetích.tříd.

- II. stupeň letos zájezd do Španělska 5/2014 

- Zodpovězení dotazů týkajících se financování družiny

Informace RR:

- RR odhlasovala poskytnutí příspěvku pro ŠD v prozatímní výši Kč 12.000,-

- Určení „sčítacích komisařů“ pro volby do Školské rady

-  Zenklova- p.Linhart 3.D/ pí.Volfová 1.A

- Na Korábě – pí.Šámalová 5.B /pí. Dušková 5.B

- RR bude i letos přispívat  na mikulášské balíčky – částka Kč 10.000,-- nákup zařídí vedoucí 

ŠD paní Kvasničková

- Pří třídních schůzkách proběhne výběr příspěvků na RR za první ročníky – dojde k úpravě 

rozpočtu. Výběr zajistí zástupci tříd v RR.

Příští zasedání RR:  4. 2. 2015 na Zenklovce, 17.30

Prezenční listina k nahlédnutí u zapisovatele

Zapsala: Schválil: Bohumil Hajný (hajny.bohumil@centrum.cz)

Dotazy ohledně hospodaření: Petra Šustrová (petrasustrova@email.cz)
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