
Zápis ze setkání vedení se zástupci rodičů  

10.4.2018 

I. Projednávané záležitosti 

1. Vyúčtování plesu, který se konal v únoru 2018. Ztráta 15.500,- Kč dorovnána ze zůstatku 

z minulých let. Bude nutné zvýšit cenu vstupenek a zlepšit jejich distribuci. 

2. Informace o zápisu do 1. ročníku. K zápisu přišlo 121 dětí. Z toho je 92 dětí spádových, 17 

nespádových a 12 dětí bude mít odklad. Otevřou se 4 běžné třídy. Speciální třídy logopedické 

již nemůžeme z kapacitních důvodů otvírat. 

3. Škola se opět přihlásila do projektu Obědy do škol. 

4. Informace o opatřeních v projektu ovoce a mléko do škol. 

5. Informace o 1. Dětské vědecké konferenci. Výhled do dalších let. 

6. Diskuse o kvalitě jídla v jídelně. Informace o výsledcích ankety, kterou uspořádal školní 

parlament.  

7. Stanovisko k výuce matematiky Hejného metodou. Máme některé paní učitelky 

vystudované pro výuku. Pokud budou chtít touto metodou učit, pak se začne od prvního 

ročníku. Pokud to personálně půjde, bude se pokračovat v dalších ročnících. Vyučující budou 

zařazovat prvky této metody do běžné výuky matematiky.                    

8. Stanovisko k zadávání domácích úkolů. Škola bude domácí úkoly zařazovat, nebude je 

hodnotit. Musí být přiměřené věku žáků. Do školního vzdělávacího programu bude tato 

skutečnost zaznamenána. 

9. Problematika GDPR. Škola nyní zpracovává podklady pro audit. Podepsali jsme smlouvu 

na zmocněnce. Rodiče budou informováni o případných opatřeních v oblasti uchovávání 

osobních údajů. 

10. Připomínka udělení ředitelského volna 7.5.2018.  

11. Protože se již blížíme naplnění kapacity školy – 700 žáků, je nutné uskutečnit některá 

opatření. Tři třídy v sedmém ročníku se sloučí do dvou, žáci speciální logopedické třídy ve 

druhém ročníku nemohou pokračovat na naší škole. Vyčkáváme na výsledky přijímacího 

řízení na střední školy. 

12. Informace o možnosti přihlásit děti na příměstské tábory – sportovní a vědecký. 

 

II. Připomínky rodičů 

1. Možnost sprchování po kroužcích, převlékání v šatnách. 

2. Klouzající podlaha v tělocvičnách.  



Příští setkání výboru spolku rodičů se uskuteční v říjnu 2018 v příštím školním roce. 

Zapsal Zálešák 


