
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE SPOLKU RODIČŮ KONANÉ DNE 7. 9. 2015 
 

Přítomni: I. Němečková, , H. Likavcová, P. Bláhová, A. Vrzáčková, A. Lukášková, A. Horáková,               

D. Židek,. V. Schejbal, M. Čejchan, P. Andršová, J. Tymel 

Omluveni: A. Krákorová, M. Jungová, V. Jung 

Hosté: Mgr. V. Milt, Mgr. I. Kupková,  

 

Projednáno: 

 

1. Nájem na akci Školní Akademie: Spolek rodičů se obrátí na Radu města se žádostí o snížení 

nájmu, žádost sepíše A. Horáková. 

 

2. Podzimní bazar: 6.,7.,8.11. Do 15.9. zaslat inzerát do Novoměstského zpravodaje, dále 

vypracovat informační letáček pro rodiče a plakát do školy. 

 

3. Plavání pro první stupeň: dle informace vedení školy, z plaveckého bazénu v Dobrušce přislíben 

kurz pro třetí a čtvrté třídy, plavání pro první a druhé třídy zůstává v bazénu v NMnM. 

 

4. Otázka aprobace: projednán nový  zákon, vysvětleny principy rozdělování předmětů pedagogům, 

projednána připomínka týkající se p. uč. Macháčka a jeho výuky hodin dějepisu a zeměpisu. Po 

domluvě možná návštěva rodičů na hodině, dále bude projednána ze strany školy případná občasná 

supervize dějepisáře a zeměpisáře. 

 

5. Sběr papíru:  

 Proběhně  ve dnech 12. a 13. 10., více info na webu školy 

 Možnost odvozu sběru do sběrny v Rychnovku, pouze prosíme rodiče o to, aby si nechali vystavit 

potvrzení se jménem dítěte, třídou a peníze za sběr odevzdali v kanceláři školy. 

 

6. Projekt Edison: v týdnu od 13. do 20.9. bude ve škole působit 5 zahraničních studentů.  

 

7. Zahraniční dobrovolníci na konverace v AJ a NJ: dle informací vedení školy pro tento školní 

rok přislíbeni 2 dobrovolníci, kteří budou jezdit pravidelně po celý školní rok na výuku AJ a NJ. 

 

8. Výjezd dětí do UK a jazykové pobyty pedagogického sboru:  info na webu školy. 

 

9. Přednáška o kyberšikaně: domluvena na čtvrtek 15.10. 2015 v 18.00 v Městské knihovně. 

 

10. Den bez aut: 18.9.2015, pátá třída připravuje program pro prvňáky na zahradě školy. 

 

11. Soutěž hlídek: pořádají Hasiči z NMnM, pro děti druhého stupně základních škol, proběhne 

29.9.2015. 

 

12. Ředitelské volno: 16.11.2015 

 

13. Diskusní fórum pro rodiče a pedagogy na webu školy: bude projednáno se správcem webu, jde 

o součást projektu Rodiče vítáni ve škole.  

 

 

Zapsala: A. Horáková 

 

 

 


