
Zápis z jednání Rodičovské rady dne 3. září 2014 

 

Informace školy: 

- doporučení družiny řádně a včas vyplňovat přihlašovací lístky do školní družiny, více jak 50 % 
nebylo řádně vyplněno na druhé straně 

- družina v době 14:10 – 15:15 je určena výhradně pro program družiny, děti nebudou v žádném 
případě v této době uvolňovány  

- doporučit rodičům řádně číst nástěnky před školou pro vyzvedávání dětí z družiny 

- zvážit odchod žáků 4. ročníků samostatně po obědě z jídelny do družiny, družina nemá 
kapacitu pro jejich odvedení do jednotlivých družin  

- připomenutí konání voleb 10. 10. 2014, celá škola bude uzavřena (vč. Družiny i jídelny) 

- žádost družiny na příspěvek RR k dovybavení nové „koncové“ družiny pomůckami (barevné 
papíry, lepidla apod.) 

- změny ve školním řádě – uvolňování žáků na delší dobu již nemusí schvalovat ředitelka školy, 
stačí souhlas třídní učitelky 

- zavedení elektronické žákovské knížky na druhém stupni – 2 týdny testovací období, rodiče 
dostanou znovu přístupová hesla na třídních schůzkách 8. 9. 2014.Technická podpora bude 
dostupná na :  podpora@idt.cz 

- školní výlety, školy v přírodě aj, budou nadále na rozhodnutí třídních učitelů (po splnění min. 
množství účastněných žáků) 

- plně funkční rozvrh na webových stránkách bude koncem 2 týdne v září 

- ruší se kroužek družiny – pondělí / gymnastika pro děvčata na I. stupni  

- druhé a třetí třídy přesun plaveckých výcviků na druhé pololetí 

- v současné době je na vrátnici Zenklova zástup prosíme rodiče o pochopení 

- otevřeno 14 odd ŠD ,plně obsazeno. 

 

Podněty ze strany rodičů: 

- právní forma RR dle nového Občanského zákoníku  

- klást větší důslednost při výběru učitelů cizích jazyků, aby se zamezilo častému střídaní 
nových vyučujících a byla tak zachována kvalita a kontinuita výuky 

- komplikace s převodem strávníků Zenklova-Na Korábě ,situaci prověří vedení školy 
,aby do budoucna nedocházelo k nedorozuměním. 

 

Informace RR: 



- členové odsouhlasily dva nové členy – zapisovatel/člen: p.Marcoňová a člen člen pí. Marková 

- RR bylo odsouhlaseno další fungování RR dobrovolné příspěvky pro potřeby žáků školy 

- po dohodě členů RR snížen příspěvek na 200,- Kč za žáka 

- příspěvek vyberou jednotlivý zástupci tříd na nejbližších třídních schůzkách tj. 8. 9. 2014 a 
převedou je na účet RR nejpozději do 16. 9. 2014, vyjma 1. Ročníků, kteří tak učiní co nejdříve 
v říjnu po třídních konzultacích, účet RR bude z webu školy stažen. 

- upozornění na povinné účasti na zasedání RR (4x ročně), zvolit si zástupce 

- koncem roku 2014 se budou konat volby zástupce rodičů  do Školské rady,  

- sestavit kandidátku ze 6 členů RR. Od 1. 1. 2015 musí být zvolen 1 zástupce 

- RR by se ráda seznámila s výroční zprávou, měla by být na webu 

 

Příští zasedání RR: 9. 11. 2014 Koráb, 17.30 

Prezenční listina k nahlédnutí u zapisovatele 

Zapsala: Marie Marcoňová, 3. 9. 2014 (marie.marconova@gmail.com) 

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

 

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

 


