
Zápis ze schůze Rady rodičů Sdružení rodičů a přátel školy  
ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50 „z.s.“  

konané dne 23.11.2021 
 

 
Program:  
 

1. Přivítání, prezence  

2. Jana Vosátková – informace spec. ped. 

 

3. Volba předsedy a místopředsedy výboru Rady rodičů  

4. Rozpočet – čerpání   

5. Školská rada  

6. Informace ředitele ZŠ a zástupce ředitele ZŠ  

- personální záležitosti na ZŠ  

- školní družina  

- organizační záležitosti  

- koronavirus – informace 

- doučování  

- projekty, do kterých se ZŠ zapojuje:  

 výzva č. 63 – šablony II   

 výzva 80 – šablony III   

 ovoce a zelenina do škol, mléko do škol  

 MAS – akce na podporu vzdělání v ORP  

 „Obědy dětem“ Women for Women 

 Příměstské tábory  

 FRAUS – učebnice a studijní materiály  

 MAS IROP jazyková účebna 

- Bakaláři 

- 9. a 7. tř. – přijímací řízení na střední školy  

- plavání 3 -- 4 tř.  

- LVVZ  

- mobily do šatních skříněk 

 

7. Diskuse 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1.  Byli přivítáni noví členové Rady rodičů - za 1.A Veronika Wortnerová, za 1.B Pavla Nemcová,     
      za 7.C Jan Podlaha a za 8.C Michaela Bursíková. Omluveni někteří členové z důvodu    
      covidových opatření – přenos online.  

Bylo připomenuto, že kontakt (e-mail) na zástupce v Radě rodičů z jednotlivých tříd mají žáci 
zapsáni v žákovské knížce a rovněž jsou tyto kontakty uvedeny na webových stránkách školy 
(www.zs-ebeso.cz) pod záložkou Sdělení rodičům/Sdružení rodičů/Seznam členů. Rodiče se 
mohou na tyto své zástupce v Radě rodičů kdykoli obrátit s věcnými připomínkami, návrhy a 
otázkami, které se týkají školních záležitostí a školní jídelny. 

 
 
2.  Speciální pedagog Mgr. Jana Vosátková podala informace – rozvoj nadaných dětí a pomoc  

     dětem vyžadující asistenci.  

 
 
3.  Nepodařilo se zvolit nového předsedu a místopředsedu výboru Rady rodičů po skončení   

     funkčního období předchozích. Nebyl žádný zájemce. Nový předseda a místopředseda budou  

     zvoleni na příští schůzi Rady rodičů. 

 

 
4.  Čerpání rozpočtu v roce 2021 bylo omezené z důvodu omezení soutěží, divadel, návštěv kina  

     apod. Byla schválena výše příspěvku od rodičů ve výši 200,-Kč za rodinu. Horní hranice  

     příspěvku není omezena 

 

Přítomní byli seznámeni se zprávou ekonomky SRPŠ pí. Fitlové o stavu čerpání rozpočtu 
Sdružení na rok 2021 a stavu účtu Sdružení – viz příloha.  
 
 
Příjmy: 
 
Příspěvky rodičů žáků školy ve výši 200,- Kč na rodinu, horní hranice není určena, je dobrovolná.   
Sběr papíru, který je pravidelně pořádán na Den země. 
Sběr léčivých rostlin. 
  
 
Výdaje: 

 
Použití vybraných příspěvků od rodičů a dalších příjmů na potřeby žáků:  
 
- odměny pro všechny děti na besídkách, Dětském dnu, atd.  
- příspěvek na společnou třídní návštěvu divadla (50,- Kč na žáka/rok)  
- příspěvek na společnou třídní exkurzi (30,- Kč na žáka/rok)  
- příspěvek na Halloween, 
- příspěvek na časopisy, 
- příspěvek na nákup knih do knihovny,  
- odměny za sběr papíru a bylin 
- odměny pro žáky (a případně hrazení cestovného) za různé soutěže, sportovní utkání, 
olympiády,  
- dovybavení tříd, atd.  
- příspěvek na časopis AJ 
- příspěvek ASŠK 

 

 

 

 



5.  P. ředitel informoval o zvolení nových členů za rodiče žáků ve školské radě Mgr. Ivy Čejkové  

     a Ing. Ivo Šrubaře, kteří byli zvoleni na 3 roky. 

 

 

6.  Ředitel školy Mgr. Vlastimil Říha a zástupce ředitele Mgr. Eva Radostová informovali přítomné  
     o těchto skutečnostech: 
 
Změny v pedagogickém sboru - odešla p. Průšová a p. Hřivnáč, p. Soukupová je na MD, noví 

učitelé na 2. stupni jsou p. Vanišová a p. Žák 

 
Ve škole je 10 asistentek pedagoga v 9 třídách – 1.B p. Hůlková, 3.A  p. Pánková a p. Rončáková, 

5.A p. Koubová, 6.A p. Starčevská, 7.A p. Gregušová, 7.B p. Konopická, 7.C p. Zasadilová,  

8.C p. Jonášová a 9.A p. Hamajová. 

 

Školní psycholog p. Plašil dochází 2x týdně ve středu a v pátek. 
 
Ve školní družině je 8 oddělení a 214 dětí. Vedoucí vychovatelkou je p. Dřevová.   
 
V tomto školním roce je ve škole 24 tříd, z toho 13 na I. stupni o 265 žácích a 11 na II. stupni  
o 236 žácích. Jsou dvě první třídy. Třídy nebyly spojovány ani děleny.  
 

 
KORONAVIRUS  
 
Ve škole platí hygienická opatření, jako jsou nošení roušek povinně ve společných prostorách, 
ovšem stává se, že roušky žáci zapomínají – v tom případě dostanou u vchodu novou. 
Vytírání podlah probíhá několikrát denně, 
Desinfekce lavic, klik, vypínačů, baterií, WC, PC, šatních skříněk. 
Často se větrá během přestávek i během každé hodiny, je tedy potřeba teplejší oblečení – více 
vrstev. 
Vstup cizích osob do školy je nyní zakázán. 
Dopad opatření na školní návyky a vědomosti dětí jsou prokazatelné, děti ztratily návyky ve škole, 
škola na pravidlech funguje. 
Jsou omezené školní akce, výjimkou byl Halloween, který sklidil pochvalu od rodičů, 
rušíme exkurze, divadla, besedy. 
Dále testujeme, dobrovolně i očkované žáky i zaměstnance. 
Karantény proběhly ve třídách 2.C, 6.A, 8.C   
Třídní schůzky byly zrušeny. 
Při distanční výuce se nadále používají teamsy, tablety. 
Hlavním komunikačním prostředkem jsou Bakaláři – komens, i když učitelé používají i jiné sítě. 
 
 
 
JÍDELNA 
 
Změna výdejních dob. 
Žáci si nesmí odebírat příbory, talíře ani pití. 
V jídelně je k dispozici desinfekce, samozřejmé je i omezení míst u stolů. 
Vstup cizím osobám je zakázán. 
Děti na distanční výuce si mohou oběd objednat, ale nesmí jíst v jídelně – dostanou ho vydaný 
v krabičce z okna v zadní části dvora jídelny po 13 hodině. 
 
 
Doučování – získaná dotace 70 000 tisíc z peněz ministerstva, vede paní zástupkyně Mgr. Eva 
Radostová. 



Problémy s bezpečím na internetu jsou obecně, ale i při distanční výuce. Děti mají špatné návyky 
při používání internetu a nepřemýšlí, co by se mohlo stát. 
Výuka na dálku je po novelizaci školského zákona pro všechny děti povinná. 
 
 
PROJEKTY, DO KTERÝCH SE ŠKOLA ZAPOJUJE 
 
Škola se zapojuje do těchto projektů, jejichž cílem je zlepšení prostředí školy, zlepšení prospěchu 
žáků a rozšíření jejich obzorů, zajištění co nejlepší péče o žáky v rámci školy, rozšíření možností 
pro využití volného času žáků a dalších aktivit v rámci školy, další vzdělávání pedagogů a jiné: 
- výzva č. 63 - projekt tzv. „Šablony II“ – končí v lednu 2022, angažování školního psychologa, 
čtenářské kluby, doučování (i příprava na přijímací zkoušky), klub zábavné logiky, projektové dny 
ve škole i mimo školu,  
- výzva č. 80 - projekt tzv. „Šablony III“ – začíná v únoru 2022, angažování školního psychologa, 
doučování (i příprava na přijímací zkoušky), projektové dny ve škole i mimo školu,  
- ovoce a zelenina do škol, mléko do škol – probíhá 1x za 14 dní ve středu,  
- v rámci projektu MAS – akce na podporu vzdělání v ORP – školení pro pedagogy, jazykové 
kroužky – podobné jako šablony,  
- projekt „Obědy dětem“ Women for Women – od počátku tohoto školního roku se zapojili 3 žáci 
školy,  
- příměstské tábory – financovány z projektu MAS, v letošním roce proběhly 4 turnusy v červenci a 
srpnu, ohlasy od rodičů jsou pozitivní, pro rok 2022 budou znovu organizovány, 
- škola pokračuje ve spolupráci s nakladatelstvím FRAUS, které škole poskytuje interaktivní 
pomůcky, učebnice a studijní materiály, projekt bude postupně končit, když sponzor školy 
společnost Rašelina, a.s. postupně končí s podporou. 
- v rámci projektu MAS IROP realizována jazyková učebna za 980.000,- Kč.   
 

 

Bakaláři – nově je samostatný účet pro žáky a rodiče na 2. st. – zejména kvůli distanční výuce. 

 

V současné době probíhá přijímací řízení do škol s talentovou zkouškou.      
 
V 7. a 9. třídách proběhne v tomto školním roce přijímací řízení na střední školy. Základní 
informaci o možnostech studia podá p. Michalčíková online.   

 

Ve 3. a 4 třídách probíhají v tomto školním roce kurzy plavání. Doprava zdarma.  

 

Lyžařský výcvik proběhne v 7 i 8. třídách od 16.1.2002 a od 23.1.2022.  

 

Mobilní telefony jsou žáci povinni uložit do svých šatních skříněk.  

 

 

7.  Diskuse 

 

 

 

V Soběslavi dne 23.11.2021  

Zapsala: Marie Náhlíková   

 

 

 


