
Zápis z rady rodičů ze dne 19. dubna 2022 

 

1. Projednání rozpočtu viz příloha  

2. Volba předsedy rady rodičů 

- Jako předsedkyně rady rodičů byla zvolena paní Hana Chalupová. 

- Jako místopředseda rady rodičů byl zvolen pan Petr Herynek 

3. Personální záležitosti 

- Za dlouhodobou nemoc M. Tomšové zastupuje paní učitelka D. Fialová a bude 

pokračovat M. Šmídová 

- Proběhla změna v asistentek ve třídách 7.B-1.A a 9.A-7.B 

4. Organizační záležitosti 

- Projednáno plánované spojení 8. ročníků a rozdělení 6. ročníků 

- Důsledky covidu – časté rozsáhlé doučování dětí, pozor na přetěžování malých dětí, aby 

měly i volný čas, nejen výuku 

5. ČŠI – 5. ročníky – testování M, ČJ a učebních dovedností v květnu, TIMS – testování M a 

přírodovědných předmětů – třídy 8.A a 8.C v březnu 

6. Den otevřených dveří a zápis 

- velmi dobré ohlasy jak od rodičů, tak především od dětí 

- zapsáno 91 dětí, přijato 69 prvňáčků 

- budou 3 první třídy pro šk. rok  2022/2023 

- 22 odkladů 

7. Pomoc Ukrajině 

- Sbírka dětí i učitelů – vybráno přes 36tisíc Kč, peníze zaslány na Český červený kříž 

- Noví žáci u nás ve škole – celkem 12 žáků k 19. 4. 

- S výukou ukrajinských žáků pomáhá paní Diana Dzanda 

- Doučování probíhá u nás ve škole (ÚT, ČT) + v Rolničce (PO, ST) 

8. Proběhne již několikátý ročník příměstských táborů a projektové dny (za podpory místní 

akční skupiny) 

9. Důsledek zvýšení cen energií – nutná větší úspora ze strany školy, teplejší oblečení dětí 

10. Den Země – opět pořádáme sběr papíru a každá třída má svůj program 

11. Informace ze školní jídelny  

- konzultace s paní E. Rufferovou, vedoucí školní jídelny 

- byl po dohodě se všemi účastníky Rady rodičů naplánován ochutnávkový týden (první 

týden v květnu) + pak zaslání zpětné vazby předsedkyni Rady rodičů a paní Rufferové 

12. Diskuse 

- Různá témata: výpočetní technika a technologie u jednotlivých tříd, rodičovská kontrola 

na prvním i druhém stupni apod. 

 

Zapsala Hana Chalupová 

 




