
Setkání rodičů s vedením školy 

14.10.2014 

Projednávané záležitosti 

1. Informace o výroční zprávě školy za školní rok 2013/2014. Vyvěšena na webu školy. 

2. Zástupce z řad rodičů mají všechny třídy, kromě 6. B a 8.B. 

3. Připomenuty stanovy Sdružení rodičů a účel, ke kterému bylo sdružení založeno. Přítomní 
se seznámili s hospodařením za minulé období, bylo sděleno, k jakému účelu byly finanční 
prostředky využity. Účet vede ekonomka školy, účetní materiály jsou k nahlédnutí u 
hospodářky školy. 

4. Složení výboru pro tento školní rok nebylo projednáno, předsedou zůstává pan Doležel, 
místopředseda a jednatel bude zvolen na dalším zasedání. 

5. Diskuse rodičů s novým ředitelem školní kuchyně. Rodiče se shodli, že shromáždí do 
31.10. připomínky ke školní kuchyni, které budou předány panu řediteli. Vyhodnocení bude 
provedeno v dubnu na shromáždění sdružení. 

6. Informace o společenském večeru dne 9.1.2015 na Vlhké ulici. SR bude financovat 3 
hlavní ceny do tomboly, které zajistí škola, třídy dodají menší ceny. Cena vstupenky 90,- Kč 

7. Informace o probíhající rekonstrukci vnitřních prostor a sportoviště. Byla vysvětlena 
příčina časového posunu začátku prací. Informace o anonymní stížnosti na hygienu z důvodu 
prašnosti a hlučnosti. Hlučné práce se provádí po 14.00 hodině. Bourací práce také, popřípadě 
jsou naplánovány na víkend nebo prázdniny.V týdnu podzimních prázdnin nebude vyhlášeno 
ředitelské volno. Možné využití snad později z důvodů přepojování elektro instalace nebo 
jiných prací.  

8. Skříňky v prostoru šaten budou instalovány na konci října. Pro každého žáka je plánována 
samostatná skříňka a od první do deváté třídy. Uzamykání bude řešeno pomocí klíčů. 

9. Rodičům byla vysvětlena výuka Aj. Požadavek rodičů na informace o výuce na webové 
stránky tříd. 

10. Informace o pokračování projektu adopce dívky z Bangladéše. Žáci se prostřednictvím 
parlamentu a časopisu pokusí shromáždit příslušnou finanční částku. 

11. Informace o burze středních škol v 18. listopadu na naší škole. 

12. Škola je zapojena do řady evropských projektů – Ovoce do škol, Podpora zaměstnanosti, 
Erasmus, Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání, Tablety do škol, Rodilí mluvčí do škol,  
GlobalStorylines a Podpora přírodovědného a technického vzdělávání. 

13. Do ŠD nemohli být z kapacitních důvodů přijati 3 žáci 4. ročníku. 



14. Rodiče souhlasili s tím, že v důsledku instalace skříněk v přízemí je třeba řešit provoz 
v tomto prostoru. Abychom zajistili zabezpečení školy proti vniknutí nežádoucích osob, bude 
stanoven přísnější režim vstupu do školy. Zároveň škola bude podporovat možnost doprovodu 
malých dětí až do třídy. O novém systému budou rodiče informováni.  

15. Rodiče byli informováni o opatřeních, která škola učinila v souvislosti s posledními 
událostmi v Líšni. Žáci měli být v prostoru Novolíšeňské a u Alberta lákáni cizími lidmi do 
automobilů. Žáci byli poučeni o bezpečném chování při cestě do a ze školy. Rodiče musí 
informovat v takových případech Policii ČR. 

Mailové adresy zástupců tříd 

1.A keltova@seznam.cz 

1.B jana.kopuleta@seznam.cz 

1.C pavla.bohackova@securitas.cz 

1.D monika.it@volny.cz 

1.E jirik.kucera@email.cz 

2.A petra.novotna@partners.cz 

2.B jitkakaraskova@seznam.cz 

2.C ala.kraus@seznam.cz 

2.D miselinka6404@seznam.cz 

3.A ilonakrejci@gmail.com 

3.B miska4@centrum.cz 

3.C iva.brno@seznam.cz 

4.A levaplezelod@seznam.cz 

4.B landovabarbora@gmail.com 

4.C martako@post.cz 

5.A klaraz@centrum.cz 

5.B jkapinusova@email.cz 

6.A Polaskova.Vera@seznam.cz 

6.B - 

7.A iva.brno@seznam.cz 



7.B alenasochorova@seznam.cz 

8.A hankava@gmail.com 

8.B -  

8.C venessia.k@seznam.cz 

9.A levaplezelod@seznam.cz 

9.B pavla.vetriskova@gmail.com 

 

Příští zasedání proběhne společně se školskou radou13.1.2015 

Zapsal Zálešák 

 

 

 

 


