
ZÁPIS ZE SCHŮZE SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ KOMENSKÉHO KONANÉ DNE 3. 5. 2017 

Přítomni: A. Lukášková, I. Němečková, , P. Bláhová, A. Vrzáčková, M. Čejchan, V. Jung, A. Krákorová, Š. Válek,  L. 
Vopařilová, I. Scheuflerová 

Omluveni: A. Horáková, J.Tymel, R. Skaláková, M.Jungová

Hosté: ZŠ Malecí: Rydlová Hana, ZŠ Krčín: Hladíková Romana, Zimlová Věra

Projednáno:

1. Představení činností na jednotlivých ZŠ.  

ZŠ  Krčín: Představena  rozsáhlá  fungující  spolupráce  Spolku  s vedením  školy  a  ped.  sborem:  Krčínský

maraton, zahradní radovánky (v duchu řemesel pátek 2.6. 14:30-18h – školy z okolí prezentují svoji činnost),

prodej darů (buchet), sběr papíru (dokládá se na MěÚ) – výtěžek do spolku. Školní parlament.  SR se schází

2x do roka, hlasování o provozních záležitostech funguje e-mailem. 

Stížnosti rodičů řešeny a vyřešeny výhradně s vedením školy. 

Během školního roku opakovaně vyplňovány dotazníky ohledně spokojenosti  rodičů  a  žáků s třídou a  se

školou atd. – zpětná vazba. 

Na škole mají možnost využití individuálních studijních plánů pro jednotlivé žáky (problémové i nadané).  

Na 2. stupni používají systém známkování Bakalář.

ZŠ Malecí: neexistuje funkční spolek rodičů. Sběr papíru. Je očekáváno  nové vedení. Dotazník „klima třídy“ 

přes internet (prevence šikany, otázky typu: „jak se ti ve třídě líbí“, „nezlobí tě někdo“,..). 

2. Prezentace Rámce činností spolku ZŠ Komenského. Diskuse: Přidání bodu do rámce činností: Protidrogová

prevence. 

Praxe v ZŠ Č. Kostelec - Přirozený sociální ekosystém školy v rámci preventivních programů - vybráni žáci –

leadři z  každé třídy – schází se a řeší problémy školy, studentů, vzdělávají se. 

Předmět Etická výchova samostatně. 

3. Rodičovské schůzky – 4x do roka (vypuštění x zachování konzultačních dní) - situace ve třídách se různí

(fronty / rozpis časů). Převládá názor na zachování stávajícího systému s cílem lépe propracovat konzultační

dny.

ZŠ Krčín:  na  konzultační  den  zváni  rodiče  vždy s dítětem.  Propracovaný  systém rozpisu  časů,  dotazník.

Rodiče na I.stupni chodí všichni, děti se ve vyhrazených cca 15 min učí chválit a o probírat problémy již od

první třídy –  prohlubován vztah dítě-rodič-učitel.

4. Ukončení školního roku 29.6. – Kapela deváťáků, stanoviště (8.A) (Organizuje P. Bláhová+A. Horáková)

5. Končí P. Bláhová 5.A (Odchod dítěte na víceleté gymnázium). 



6. Další akce školy:

a. Poznejte naše město 23.6.

b. Projekt Edison  (ubytování cizojazyčných studentů)

c. 29.června Orientační závod

7. Další termíny akcí SR: 

d. Pondělí 5.6. v 18:00 (Městská knihovna) „Škola 21 století“ 

e. 29.6. Rozloučení se školou.

f. Podzimní rodičovská schůzka

 Zapsal: Š. Válek


