
 
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE SPOLKU RODIČŮ KONANÉ DNE 11. 4. 2016 
 
Přítomni: I. Němečková, , P. Bláhová, A. Vrzáčková, A. Krákorová, A. Horáková,  D. Židek,. V. Schejbal, M. 

Čejchan, M. Jungová, V. Jung, H. Likavcová, P. Andršová, P. Klučková 
Omluveni: A. Lukášková  
Hosté: Mgr. V. Milt, Mgr. I. Kupková,  
 
Projednáno: 
 

1. Volba místopředsedy – dcera dosavadního místopředsedy, pana Václava Schejbala, je v deváte třídě, z toho 
důvodu proběhla volba místopředsedy nového. Byla zvolena Adéla Vrzáčková: PRO 11, ZDRŽEL SE: 1. Rádi 
bychom touto cestou panu Schejbalovi poděkovali za jeho dlouholetou práci pro Sdružení rodičů! 

 
2. Lyžařský výcvik: návrh, aby podrobnější informace byly rodičům poskytnuty už na konci šesté třídy 

(náklady, atp.). 
 

3. Školní Akademie: navrženo vybírání dobrovolného vstupného, tak aby se snížily náklady na pronájem 
prostor v kině. 

 
4. Ukliďme Česko: sraz v 9,00 před vchodem na zahradu ZŠ Komenského, půjdeme uklízet Pod Jatka, K 

Sirkárně a podél řeky. Určité množství odpadkových pytlů a rukavic bude k dispozici, pokud máte možnost, 
přineste, prosím, i vlastní.  

 
5. Komenďácký Dolomitman:  představen projekt, nultý ročník proběhne v rámci Rozloučení se školou 29.6. 

odpoledne na zahradě školy, Město NMnM bezplatně zapůjčí podium, 1. ročník proběhne v polovině září, 
rodiče budou včas informováni. 

 
6. Školní noviny: začnou vycházet opět od příštího školního roku. 
 
7. Banát: 27.5. – 3.6., bude se opět vybírat materiální pomoc, především sportovní vybavení a oblečení pro 

dospělé a školní pomůcky.  
 

8. Dotaz na možnost dopravy dětí do školy na koloběžkách a kolech: od 10-ti let věku dětí, od dubna bude na 
zahradě školy umístěn stojan na kola a velké koloběžky, povinná helma. Rodiče budou ještě podrobně 
informováni. 

 
9. Školní knihovna: je velice využívána, jak pro výuku jednotlivých tříd, tak o přestávkách dětmi, které mají 

knihovnu rovněž k dispozici v odpoledních hodinách. Knihovna je nově vybavena notebooky a také TV.  
 

10.  Dobrovolníci na pomoc s výukou cizích jazyků: naší škole byl odsouhlasen jeden dobrovolník od příštího 
školního roku, který bude působit po celý školní rok jak na prvním, tak na druhém stupni. 
 

11.  Diktafon pro Madagaskar: rodiče informováni o přátelské škole na Madagaskaru, děti si dopisují v AJ, 
škola nás požádala o pomoc: potřebují starší diktafon a starší mobilní telefony. 
 

12.  Úspěch deváťáků: umístili se na  třetím místě na chemické olympiádě, gratulujeme! 
 

13.  Naše škola se stala školícím centrem pedagogů z  Královéhradeckého kraje v oblasti přírodních věd. 
 
 Zapsala: A. Horáková 
 


