
Rada SPOLKU RODIČŮ dne 10.4. 2018 

Program: 

1) Poděkování spolku rodičů za příspěvek na novou vypalovací pec = již je měsíc v 

provozu 

2) Proběhl projekt Aj – Edison  29.1.- 1.2. 2018.  Vedení školy děkuje všem rodinám, 

které pomohly s ubytováním zahraničních stážistů. 

3) LVK – Lipno 7. ročník 10.2.– 16.2. 2018  vyúčtování bude strženo až v dubnu 

ponížené o 1000,- Kč =  příspěvek ze Sdružení rodičů 

4)  zúčasnilo se 44 žáků = faktura pro SRKurz bruslení 4. tříd probíhá od března ( i na 

popud ze strany spolku rodičů) 

5) Projednání aktuálních výchovných opatření (viz Bakalář) =  

- neomluvené hodiny 8.A Drábková a 9.C Bojko = řešeno ve spolupráci 

s OSPODem 

- nevhodné chování žáků 8.roč. Mazák, Tafa 

- 2.A Košík dnes nastoupil do SVP na dva měsíce 

- kyberšikana = je jakýkoliv urážlivý projev na sociálních sítích, e-mailech nebo 

v SMS vůči druhé osobě (např. Dvořák – odešel na jinou školu) 

6) Zápis do 1. tříd 5. a 6. 4. 2017 nově elektronicky  

            Zapsané děti 94 , z toho 19 odkladů. (Tři první třídy = cca 24 - 25  dětí ve třídě) 

Z toho z obvodu jen 59 včetně. V současné době probíhá správní řízení. Všechny děti 

z obvodu budou přijaty (pokud budou chtít nastoupit). Děti mimo obvod budou budou 

přijímány podle dalších kritérií 1. Sourozenec na škole ; 2.  Vzdušná vzdálenost od 

vstupu do školy. 

7) Přijímací řízení na SŠ pro 9. roč. 12. a 16. 4. 2018 jednotná přijímací zk  Čj a M 

(Cermat): 9. tř. = 65 žáků 

                                    pro 5. a 7. roč. 13. A 17. 4. 2018 

                            5. tř = 20 žáků (8 = 5.A; 7 = 5.B; 5 = 5.C)  8-leté G 

                            7. tř = 3 žáci  6-leté G 

8) Projekt “Šablony I”  pokračuje 

                 - bezplatné doučování žáků (ČJ, M - 9.r. zaměřeno na příjm.zk);         

        (ČJ, M a AJ 1.stup.);   (M a AJ 2.stup.); 

      - klub zábavné logiky 

      - speciální pedagog - Mgr. Kloudová 

      - školní asistent Mgr. Pecha 

9) Zápisy do MŠ  přijímáme pouze 12 dětí ( z 24 předškoláků zažádalo 12 o odklad 

školní docházky)  probíhají elektronicky ve dnech : 

 - I. etapa zápis dětí v r. 2018 T: 3. 4. - 30. 4. 18  

- II. etapa (příjem žádostí) T: 2. – 3. 5. 18 

- III. etapa (rozhodnutí) T: do  30 dnů od přijaté žádosti 

10) Organizujeme soutěže v programování: “Mladý programátor” již proběhlo reginální 

kolo; BALTIE okresní kolo bude probíhat v tomto týdnu 

11) Ředitelská volna dne  30. 4. a  7.5. 2018 pro ZŠ, provoz MŠ bude zajišťovat MŠ 



Papírenská 

12) Tématický zájezd pro žáky 2. stupně do Anglie ve dnech 3. – 8. 6. 2018. Celkem je 

přihlášeno 52 žáků + 4 dozory (záloha zaplacena, program žáci znají). Byli 

upřednostňováni starší žáci a hlavně ti, kteří se tohoto zájezdu v minulosti ještě 

nezúčastnili. Z důvodu nevhodného chování může být žák z akce vyřazen. 

13) Prosba pro rodiče = šatny jsou na odkládání oděvů, a proto z důvodu bezpečnosti je 

vydán zákaz nošení koloběžek, skateboardů a podobných dopravních prostředků do 

těchto prostor. Žáci mají před školou kolostav. 

 

 

         

 

 

 

 

Zapsal dne 9.4. 2018 : 

Mgr. Miroslav Kůs, ŘŠ            

ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, České Budějovice 

 


