
Zápis z Rady rodičů 20.9. 2017 

 

Přítomni: 12 zástupců rodičů z následujících tříd: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 6.A, 7.A, 8.B a 

9.A 

Dále ředitel školy – p. Novák , zástupce ředitele – p. Maleninský, vedoucí družiny – p. Maxová  

 

Náměty z řad rodičů:  

1) Rekonstrukce toalet na pavilonu s jídelnou a kuchyní, která se právě rekonstruuje – 

rekonstrukce je plánovaná na červenec 2018, ale nyní se již dělají přípravné práce, jako 

odpady a přívody vody, tak aby následná rekonstrukce byla co nejrychlejší. 

 

2) Zamykání pavilonu u jídelny – nyní se pavilon zamykal cca 5 min před 8.00 hod ranní. Je to 

nevyhovující, bylo domluveno s panem ředitelem, že se jednak nechá namontovat klika 

s koulí, aby byl umožněn přístup z pavilonu a zároveň, že bude pavilon zamykat ráno po 

nástupu žáků paní vrátná cca kolem 8.30. 

 

 

3) Skříňky – padla otázka nevyhovujících skříněk pro žáky 3. a vyšších tříd, že se tlačí 2 žáci na 1 

skříňku. Dle všech platných norem, ale vyhovující jsou, bohužel není jiná možnost jejich 

navýšení ,protože skříňky z různých, ale hlavně z požárních předpisů, není možnost je umístit. 

 

4) Otázka rekonstrukce silně „vybydlené“ 3.A – ano je plánováno malování a drobné úpravy,ale 

až po dokončení rekonstrukce kuchyně a jídelny. Dochází totiž k otřesům a některé stěny 

praskají. Byl zde požadavek na dokoupení zásobníků na papírové ručníky – utěrky – určitě to 

není problém pořídit z fondu Rady rodičů. 

Informace od ředitelství školy: 

1) Plánovaná rekonstrukce kuchyně a jídelny – vyskytly se zde problémy se spodní vodou, to už 

se řeší. Došlo bohužel k prodloužení této rekonstrukce až na cca 15.12. …spíše na konec roku. 

Je zde také odstávka teplé vody a tím ji vytápěcího systému. Vytápění celé budovy bude 

obnoveno cca do konce října. Jsou zde ztížené pracovní podmínky, stavební firma se snaží  

hlučnost minimalizovat a hlučnější práce konat až v odpoledních hodinách, ale je to kolikrát 

problém. 

 

2) Náhradní stravování  - žáci nyní navštěvují jídelnu učiliště na Zeleném Pruhu. Pokud chtějí žáci 

odhlásit oběd, musí tak učinit min. 1 den dopředu a zároveň pak alespoň dodatečně donést 

odhlášenou stravenku paní Froňkové – hospodářce jídelny, která nyní sedí v pavilonu 1. tříd a 

družiny. 

 

 

3) Platba školného za školní družinu – jsou stanovena pravidla  pro vedení účetnictví 

příspěvkových organizací, proto je potřeba dodržovat platby za školné družiny následovně: je 

možné platit ve dvou splátkách – 1.200,-- Kč za období září – prosinec 2017 a 1.800,-- 



zaolnéobdobí leden – červen 2018, tj. vždy za období shodné s aktuálním účetním rokem.  

Školné je nutné uhradit nejpozději do 22.9. 2017, děti by jinak nemohly družinu navštěvovat  

 

4) Sběr kaštanů – sběr je naplánován na dobu od 3. do 19.10., a to vždy v úterý, středu a čtvrtek 

od 7.20 do 7.45 hod, v případě zvýšeného zájmu mezi sběrači může být termín prodloužen. 

 

 

5) Sběr papíru – z důvodu rekonstrukce a nemožnosti přistavení kontejneru na papír, je sběr 

posunut na měsíc listopad 

 

6) Další třídní schůzky: – středa 29.11. 2017 a 25.4. 2018 

- Byly zde dotazy, zda by byly možné třídní schůzky zase vrátit na úterky, projedná se na 

příští radě jako návrh na rok 2018/2019 

 

7) Ředitelské volno – volné dny pro žáky byly stanoveny na 29.9. 2017 a dále pak na 13.10. 2017  

 

8) Žádosti o finanční příspěvky z prostředků Rady rodičů   

 

- Nákup permanentky do ZOO – 3.500,-- Kč – ANO 

- Soustředění pěveckého sboru – příspěvek na dopravu – 13.000,-- - ANO 

- Škola v přírodě 5.A  -příspěvek 100,-- na žáka na vstupy na památky – cca 2300 – NE 

(muselo by se přispět buď všem třídám nebo nikomu, raději se peníze dají na jiné 

trvanlivější věci ve škole) 

 

Zápis provedla: Markéta Krištofová – předsedkyně Rady rodičů  


