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

konané dne 26.11.2019 
 
Program:  

1. Přivítání, prezence  
2. Rozpočet – čerpání   
3. Informace ředitele ZŠ a zástupkyně ředitele ZŠ  
- personální záležitosti na ZŠ  
- školní družina  
- organizační záležitosti  
- projekty, do kterých se ZŠ zapojuje:  

 výzva č. 63 – šablony II   

 venkovní učebna + sociální zázemí   

 příměstský tábor 

 ovoce a zelenina do škol, mléko do škol  
 jazykové zkoušky z Aj  

 MAS – akce na podporu vzdělání v ORP – pomůcky, školení, podobné jako šablony 

 „Obědy dětem“ Women for Women  
 FRAUS – učebnice a studijní materiály  

- 9. a 7. tř. – přijímací řízení na střední školy  
- plavání 2 -- 4 tř.  

- konané a plánované celoškolní akce  
- další 
4. Diskuse 
 
1) Byli přivítáni noví členové Rady rodičů z prvních tříd p. Janoušek a p. Doležalová.   
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) Přítomní byli seznámeni se zprávou ekonomky SRPŠ pí. Fitlové o stavu čerpání rozpočtu Sdružení 
na rok 2019 a stavu účtu Sdružení – viz příloha.  
Příjmy: 

Příspěvky rodičů žáků školy ve výši nejméně 200,- Kč na rodinu.   
Sběr papíru, který je pravidelně pořádán na Den země. 
Sběr léčivých rostlin. 
Výdaje: 
Použití vybraných příspěvků od rodičů a dalších příjmů na potřeby žáků:  
- proplacení části výdajů za dopravu na lyžařský výcvik 7.tříd  
- 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, Mikuláše apod. 
- příspěvek na časopisy, 
- příspěvek na nákup knih do knihovny,  
- příspěvek na zaplacení odměny za besedu se spisovatelkou, 
- odměny pro žáky (a případně hrazení cestovného) za různé soutěže, sportovní utkání, olympiády,  
- dovybavení, atd.  
 
3) Ředitel školy Mgr. Vlastimil Říha a zástupkyně ředitele Mgr. Eva Radostová informovali přítomné o 
těchto skutečnostech: 
V tomto školním roce je ve škole 24 tříd, z toho 13 na I. stupni a 11 na II. stupni. Jsou dvě první třídy. 
Zůstanou čtyři 6. třídy – je dostatek financí. 
Změny v pedagogickém sboru  - odešly p. M. Koubová, E. Kubíčková a L. Točíková na mateřskou 
dovolenou a L. Hovorková. Na 1. stupni nově nastoupily T. Brichová, J. Vosátková a D. Hájíčková. Na 
2. stupeň nově přišly p. L. Papežová, K. Podlahová a R. Průšová. Během podzimu odešla p. M. 
Podsedníková. 



Ve škole je 5 asistentek. Nově je jedna asistentka v 1. třídě.  
 
Nově je ve škole školní psycholog – p. Plašil, který dochází 2x týdně st+pá 
 
Ve školní družině je 7 oddělení, tj. o 1 oddělení méně než v loňském školním roce a 210 dětí.   
 
V září proběhly první třídní schůzky rodičů. Rodiče byli seznámeni s pravidly a systémem práce. 
Účast rodičů na těchto schůzkách v některých třídách mohla být větší. 
 
Od tohoto školní roku je nový bezhotovostní systém plateb (v jednom prostředí BAKALÁŘŮ je 
všechno).  
 
Na internetových stránkách školy mají rodiče žáků v aplikaci Bakaláři možnost komunikovat se školou 
přes záložku Komens, kde jim jsou zasílány zprávy školy a rodiče mohou zprávy škole odesílat, jsou 
zde informace o stavu peněžních prostředků v třídním fondu žáka, o jednotlivých platbách školy za 
žáka, o plánu akcí školy, o známkách a průběžné klasifikaci, rozvrhu hodin včetně probraných témat,  
o uložených domácích úkolech, o absencích žáka na vyučování. 
V záložce platby je uveden bankovní účet školy, na který probíhají platby s uvedením variabilního a 
specifického symbolu žáka. Účet:  2501492049/2010.        
 
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“ – byl angažován školní psycholog, čtenářské kluby, doučování, 
klub zábavné logiky, projektové dny, doučování na přijímací řízení na střední školy, novinkou je, že 
využití šablon je možné i ve školní družině,   
- v rámci projektu MAS – IROP je realizováno vybudování venkovní učebny + rekonstrukce šaten a 
sociálních místností u tělocvičny, bude dokončeno na jaře 2020,  
- škola realizovala v srpnu 2019 příměstský tábor o 3 turnusech, vedoucími byly vychovatelky + jedna 
učitelka, obědy byly zajišťovány ve školní jídelně, rodiče toto přivítali, o letních prázdninách roku 2020 
bude školou realizován příměstský tábor o 4 turnusech – rodiče platí 500,- Kč na stravu,   
- ovoce a zelenina do škol, mléko do škol – probíhá 1x týdně v pátek,  
- jazykové zkoušky z Aj – probíhá příprava během školního roku, na jaře příštího kalendářního roku 
se uskuteční zkoušky u Evropského centra jazykových zkoušek České Budějovice, 
- projekt MAS – jedná se o akce na podporu vzdělání v ORP – podobné jako šablony,       
- projekt „Obědy dětem“ Women for Women – od počátku tohoto školního roku se zapojilo 5 žáků 
školy, 
- 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 současné době probíhá přijímací řízení na školy s talentovou zkouškou. Základní informaci o 
možnostech studia podá p. Starčevská. V 7. a 9. třídách proběhne na jaře přijímací řízení na střední 
školy. Základní informaci o možnostech studia podá p. Starčevská.   
 
Ve 2., 3. a 4 třídách proběhly v tomto školním roce kurzy plavání. Výcvik a doprava byla ve 3 a 4. 

třídách zdarma v rámci projektu MŠMT. V 2. třídách rodiče platí dopravu a výcvik.  

 

Konané a plánované celoškolní akce: 

- 30. výročí sametové revoluce, 

- výstavy, 

- v polovině září 9. třídy navštívily Úřad práce v Táboře se zaměřením na volbu dalšího studia a 
pracovního směřování do budoucnosti, 

- v září proběhlo ve třídách cvičení chování za mimořádných situací, kdy byli žáci poučeni o chování 
v krizových situacích, 

- začátkem října se žáci školy účastnili okresní soutěže škol v přespolním běhu a turnaje ve florbale, 

- v 9. třídách proběhla beseda o práci policisty, 

- 9. třídy navštívily centrum AURITUS v Táboře, které se zabývá poskytováním služeb osobám 
závislým na užívání návykových látek a alkoholu a osobám touto závislostí ohrožených, pracovníky 



centra byl pro žáky připraven program prevence rizikového chování, kdy byly poskytnuty informace 
týkající se prevence před užíváním návykových látek,   
- v 8. třídách proběhla beseda o kyberkriminalitě, 
- 8. třídy navštívily centrum PorCeTa, které poskytuje odborné poradenství pro dospělé a děti 
ohrožené patologickým hráčstvím,   
- v 1. třídách probíhají kurzy bruslení v rámci projektu „děti do bruslí“,  
- proběhla výuka na dopravním hřišti, 
- žáci 8. a 9. tříd uspořádali pro žáky 5. tříd oslavu Halloweenu s učitelkami angličtiny, 
- ve 3 – 9. třídách proběhly výchovné koncerty,   
- 4. třídy absolvovaly exkurzi do planetária v Českých Budějovicích,  
- 8. třídy absolvovaly exkurzi do Techmánie Plzeň, 
- pro žáky 9. tříd proběhly návštěvy středních škol v rámci projektových dní na SPŠ Tábor, Ekologické 
školy ve Veselí nad Lužnicí, Gymnázia Soběslav, Střední školy řemeslné a základní školy Soběslav, 
Střední škola spojů a informatiky v Táboře - s těmito školami probíhá spolupráce,  
- třídní učitelé a rodiče žáků spolupracují se školním psychologem - ministarty 6. třídy zaměřeno na 
třídní kolektiv + spolupráce s třídním učitelem,   
- v 6. a 7. třídách proběhly besedy o dospívání, 
- v 8. a 9. třídách proběhnou besedy o úrazech v rámci projektu „VZPoura úrazům“, 
- pro žáky 5. až 9. tříd se uskuteční v prosinci pořad agentury Pohodáři v Kulturním domě, 
- dne 12. 12. proběhne vánoční jarmark, kdy si děti budou prodávat své výrobky, přijedou i děti 
z dětského domova v Radeníně, výtěžek půjde dětskému domovu v Radeníně,   
- dne 5.12. proběhne ve škole akce k Mikuláši, kterou zajistí žáci 9. tříd. 9. C. provede Mikuláše v MŠ 
Duha. 
- dne 17.12. proběhne pro žáky s výukou němčiny zájezd do Pasova.   
- v 7. třídách proběhne v lednu 19. – 25. lyžařský výcvik, 
- 6. třídy se 24.1.2020 zúčastní divadelního představení v divadle v Českých Budějovicích,  
- před Vánoci se uskuteční návštěva kina, 
- žáci se účastní různých vědomostních olympiád. 
 

4) Byla diskutována výše příspěvku do fondu Sdružení. Všechny nashromážděné finanční prostředky 
jsou zpětně použity pro školní akce pro všechny děti ve škole. Bylo opětovně odhlasováno, že výše 
příspěvku do fondu Sdružení pro školní rok 2019/2020 bude ve výši minimálně 200,- Kč za nejstarší 

dítě z rodiny ve škole. Pokud by některá rodina chtěla přispět více, horní výše příspěvku není 
omezena. Pokud by chtěl někdo z rodičů nebo jakákoli fyzická nebo právnická osoba podpořit další 
školní aktivity, ať už finanční částkou nebo konkrétním darem, nejpřínosnější a nejefektivnější by bylo 
případné projednání s jednotlivými třídními učiteli (Sdružení může vydat potvrzení o přijetí daru pro 
finanční úřad pro možnost odečtení částky daru ze základu daně).  
 
Byla diskutována situace ohledně používání mobilů ve škole. 
 

 

V Soběslavi dne 27.11.2019  

Zapsala: Marie Náhlíková, místopředsedkyně výboru Sdružení 


