
 

Zápis z jednání Rady rodičů 

 

Datum konání: 26. 3.2015 v 16.30 hodin 

Přítomni: 

Grusová (1.A); Zítková (1.B);  Richtrová (1.C, 3.C) ;  Hůlková (2.A); 

Zabadalová (2.A); Hlaváčová (2.B); Hakenová, Sedláčková (2.C); 

Hromádková (3.A); Wertheimer (4.C); Nechoďdomová (5.A); Vornhagen 

Truksová (6.A); Džuvarovská (6.B) Černá, Voláková (6.C); Kapalová 

(7.A); Soukupová (7.B); Erychlebová (8.A); Šjutevová (8.C); Hlaváčová  

(9.B); ředitel školy Román Král 

Program: 

1/ výběr příspěvků RR a zpráva o vybrané výši finančních prostředků 

2/ dohoda s vedením školy o možnostech podpory školního programu ze 

strany RR  

3/ informace od vedení pro plánované třídní schůzky 15.4. 

4/ návrhy na každoroční pravidelné výdaje (dárky 9. vycházejícím 

ročníkům a 1. třídám na uvítanou) 

 

1/ Výběr příspěvků RR 

V roce 2014-2015 bylo k dnešnímu dni vybráno celkem 31 100 Kč (chybí 

pouze příspěvky 3.A a 9.C . 

2/ možnosti podpory školního programu  

dle pan ředitele  by bylo dobré a účelné přispívat na : 

„-          Adaptační pobyty pro šesté třídy (byl by to příspěvek na odborný 

program zajištěný externisty, ne ubytování apod., smysl má jakákoli 

částka min. od 5 tis. víc na třídu, nyní budou 2 třídy, program bude stát 

celkově mnohem víc) 

-          Občerstvení a další  (repre) na den otevřených dveří, zápis, akci 

ve Sboru a další repre záležitosti (cca 2 tisíce na jednu akci) 



-          Příspěvek na družbu s Dieburgem (příspěvek na dopravu, jakýkoli, 

alespoň 5 tis., bude také daleko vyšší) 

Do budoucna by mohl příspěvek sloužit na ocenění žáku za absolventské 

práce v rámci loučení ve Sboru. „ 

Na toto téma bych se ráda ještě sešla na společnou poradu. Jednalo by se o 

pravidelné výdaje, které bychom jako RR každoročně vydávaly jako podporu 

školního programu. 

Navržená témata jsou pouze návrhy vedení školy. Nalezneme-li společně 

jiné, probereme i ty. 

3/ informace od vedení pro plánované třídní schůzky 15.4. 

Elektronické žákovské 

Pro 9. Třídy již fungují. Další třídy dostanou informace na tř. schůzkách 

15.4. 2015. Koordinátorem projektu je paní učitelka Adamů 

 Od 9/2015 budou mít děti pouze jakési zápisníky. 

Tělocvična - Řeší se regulace tepla v tělocvičně - (snaha snížit 

energetickou náročnost provozu). Jedná se o změnu programování 

nainstalovaných systémů. 

Šatny - Pro celkem 5 tříd byly na 2. stupni třízeny šatny 

Sociální zařízení  -Byly „zkulturněny“ toalety – doplněny o nový inventář 

Klimatizace serverovny 

Zasíťování PC učeben na I. i II. Stupni 

Koupě kopírky 

Výměna světelných zdrojů ve společných prostorách (chodby) za 

šetrnější s větší svítivostí 

Malování chodeb 

Webové stránky – do 15.4. se snad podaří přepnout stávající stránky do 

nového layoutu. Administovat budou učitelé i děti (určité sekce) a též 

Rada rodičů 

Do budoucna se nebudou dělit školní kolektivy na II.stupni. Výuka 

bude probíhat v ustálených kolektivech a dělit se budou pouze na výuku 

jazykovou. 



Budou zrušeny automaty – zue školního bytu do budoucna vznikne 

školní klub s občerstvením 

Další odborné učebny vzniknou v prostorách „domečku“ u I.stupně (po 

Službě škole) 

Byly stanoveny úřední hodiny ve škole : 

Po a St 8-10  a 14-15 

V jiných termínech je stále možné si individuálně domluvit schůzku po 

mailu či telefonicky. 

Lyžařský kurz bude probíhat jako doposud (povinný bude pro 7.ročníky) 

V dubnu 2015 odjede na výměnný pobyt skupina do Dieburgu. Německá 

strana by měla dorazit v červnu. Bude se jednat o možnostech ubytování 

německých pedagogů v MB. V 5/2015 bude upřesněno. 

V rámci soutěže Příběhy našich sousedů (soutěž škol z celé MB- 

celkem 14 týmů) uspěl tým 8.B 

Složení školské rady : 

Čírtková, Kofrová – za školu 

Hůlková, Salač - za rodiče 

Separátně se po mém odchodu řešila otázka kvality jazykové výuky na 

škole (rodilý mluvčí… styl výuky…) – bližší informace bohužel nemám 

4/ návrhy na dárky 9. vycházejícím ročníkům a 1. třídám na 

uvítanou 

V rámci krátícího se času na jednání RR se dohodlo, že pro 9. Třídy budou 

opět vyhotoveny pamětní desky  

Budou osloveni učitelé jednotlivých tříd se žádostí o doplnění textace 

Pro 1. Třídy zatím nebylo rozhodnuto: 

Dle informací vedení školy budou balíčky pro prvňáky, které budou 

centrálně dostávat, obsahovat: 

pastelky, progresa, bloček, úkolníček - sešit, vyškrabovací obrázek, svítící 

pravítko, guma, izolepa, tužka 2x,fixa- černá. 

Otázkou je, co bychom mohli ještě pořídit k výše uvedenému (např 

krabičky na svačiny)ú a nebo zda nezvolit jiný způsob podpory. 



 

Návrh na další setkání – po konání třídních schůzek  úterý 21.4.  od 

16:00 ve Vzdělávacím centru Na karmeli 

  

Zapsala  

Ing. Veronika Soukupová  7.4.2015 

 

 


