
Rada Spolku rodičů dne 16.1. 2017 

Program: 

1) Projednání aktuálních výchovných opatření (viz Bakalář) = problém 1.A (Denis 

Košík)  - poděkování (pí. Koškové za trpělivost, pí. Jandové a zejména pí. Kloudové 

za aktivitu směrem k řešení)  

2) Informace protidrogového koordinátorů (Mgr. Skolková) = projekt Policie ČR 

3) Projekt „ Multifunkční učebna jazyků zrušen“ = nutno nejprve vybudovat 

bezbariérový záchod v přízemí nové budovy = žádost o investice 2017 

4) Projektová výuka SŠA –   8.A = St  1.2. Skuherského (Kvitová, Tlapáková) 

                                           8.B = Út 24.1. Lidická (Švecová, Kůs) 

                                           8.C = St  25.1. Skuherského (Rosenfelderová, Tlapáková) 

5) Kontrola školní pokladny = příspěvek do SR (250,- Kč)- dohodnou individuálně třídní 

s rodiči na schůzkách doplnění 

6) Klasifikace = dostatek prokazatelných pokladů  

7) Výchovná opatření = podrobněji specifikovat při udělování DTU a DŘŠ 

8) Dnes bylo ukončeno plavání 2.tříd = vyúčtování dopravy na plavání bude provedeno 

neprodleně 

9) Přijímací řízení nově přihlášky 1.3. 2017, 12. a 19.4. 2017 jednotná přijímací zk  Čj a 

M (Cermat)  

10) Šablony pro ZŠ a MŠ – konečná specifikace (možnost školního asistenta a doučování 

žáků s ohroženým prospěchem = zahájení ve dvou fázích od 1.2. 2017 a od 1.9. 2017 

11) Informace o projektu (Aj – Edison  26.2.- 5.3. 2017. ubytování v rodinách – blíže plán 

akcí) 

12) Od 2.pol.  změna TU ve třídě 5.C.  Místo Mgr. Charvátové bude Mgr. Mičanová, 

která zde bude učit ČJ a M.  

13) Souvislá pedagogické praxe : jsme fakultní škola 

1.st.  (od 6.2. 2017 – pět týdnů)   Barbora Tetourová 

2.st.  OV (od 6.2. – čtyři týdny)  Bc. Kateřina Štastná 

2.st.  AJ + OV ( březen – duben) Bc. Marie Kubná 

14) Kontrolní zjišťování výsledků práce ČŠI v 5. a 9. roč. = květen 2017; na základě 

žádosti předmětových komisí bylo pro letošní rok upuštěno o testů Kalibro = 

zjišťování výsledků bude prováděno jinými bezplatnými prostředky 

15) LVVK – Lipno 7. ročník 11.2.  11,00 hod – 17.2. 2017 16- 18 hod cena pro žáky   

               4000,- Kč + 1000,- Kč ze Sdružení rodičů 

- zúčasní se 42 žáků (zatím pouze ze 7. tříd; 8.roč. náhradníci) 

16) Zápisy do MŠ elektronicky ve dnech :  

 - I. etapa zápis dětí v r. 2017 T: 1. 4. - 30. 4. 17  

- II. etapa (příjem žádostí) T: 2. – 3. 5. 17  

- III. etapa (rozhodnutí) T: 9. 5. – 2. 6. 17 

17) Zápisy do 1. tříd ve dnech  6. a 7.4. 2017 starým způsobem (ne elektronicky jak bylo 

avizováno) 

- zatím v obvodu v prosinci 2016 je 66 dětí ( budeme otevírat 3 třídy = cca 75 dětí) 



 

18) ŠD – nová pracovnice pí. Helebrantová Z. za dlouhodobě nemocnou pí. Líbalovou 

- Děti řádně přebírat a předávat při odchodu na kroužky 

- Opět apelovat na rodiče = v době 13,45 až 15,00 hod nevyzvedávat děti ze ŠD 

- Připravujeme opatření pro zvýšení bezpečnosti dětí – odchody a příchody budou 

evidovány přes Školní program prostřednictvím čipů 

19) Odbor dopravy = vyjádření k rekonstrukci Lidická tř. 

20) Pamlsková vyhláška = likvidace zdravé výživy ve školách. Možnost podpoření petice 

proti vyhlášce: http://e-petice.cz/petitions/petice-proti-pamlskove-vyhlasce.html 

 

 

 

Úkoly a připomínky: 

1) Vytipování dětí pro práci od 2. pol. 2016/ 2017 školního asistenta (Pecha); školního 

speciálního pedagoga (Kloudová); doučování  Aj (Broukalová) ; M přijímací ZK 

9.roč. (Kůs); Aj, Čj (Kvitová);   1.st  ( Pilečková)  - nahlásit seznamy do 30. 1. 2017 

ŘŠ 

2) Nahlásit rodiny pro ubytování zahraničních studentů do 30. 1. 2017  (Kvitová) = 

ostatní zejména vyučující Aj poskytnou součinnost 

3) Vyúčtování dopravy na plavání přes školní pokladnu (Bučková, Čermáková, Hejnová) 

4) Dotaz rodičů na opodstatněnost známkování úpravy sešitů. Známkovat úpravu lze , ale 

ze nutné citlivě používat váhy známky pouze na dokreslení výsledného hodnocení v 

předmětu (např. vzhledem k dysgrafii). 

5) Požadavek pí Mgr. Faktorové na odchod dítěte ze školní družiny v libovolném čase, 

prý není uvedeno v řádu ŠD, že chceme, aby si rodiče z provozních důvodů své děti v 

době 13,45 až 15,00 hod pokud možno nevyzvedávali. 

 Ředitelem školy bylo vysvětleno, že dojde v řádu ŠD k okamžité nápravě, ale tento  

požadavek je stejně již uveden v přihlášce do ŠD. Ředitel školy oznámil, že na tomto 

požadavku, který je proti zájmům většiny dětí,  nehodlá nic měnit. Pí Mgr. Faktorová s 

tímto vysvětlením nesouhlasila. 

 

 

 

Dne 16. 1. 2017 zapsal: 

Mgr. Miroslav Kůs, ŘŠ            

ZŠ a MŠ, L. Kuby 48,         

 České Budějovice 

 

http://e-petice.cz/petitions/petice-proti-pamlskove-vyhlasce.html

