
ZÁPIS ZE SCHŮZE SPOLKU RODIČŮ KONANÉ DNE 13. 4. 2015 
 
Přítomni: I. Němečková, A. Krákorová, H. Likavcová, L. Vopařilová (za pí. Křivskou), P. Bláhová, A. 
Vrzáčková, A. Lukášková, A. Horáková, D. Židek, M. Jungová, V. Jung. 
Omluveni: V. Schejbal, O. Sigidová 
Hosté: Mgr. V. Milt, Mgr. I. Kupková, Mgr. Soňa Novotná, DiS. 
 
Projednáno: 
 

1. Veřejná Wifi ve škole: proběhlo hlasování ve třídách na rodičovských schůzkách. Pro zachování 
wifi hlasovaly 4 třídy, proti wifi 8 tříd, nemám doposud informace z 9.A a 1.B.  V této souvislosti 
prodiskutován zákaz používání mobilů a tabletů ve škole i mimo vyučovací hodiny, bude dále 
projednáno na pedagogické radě a školské radě. 

 
2. Banát: paní zástupkyně informovala radu rodičů o průběhu projektu, veškeré informace jsou 

dostupné na webu školy; do Banátu jede všech 25 dětí, které se do projektu přihlásily. 
 
3. Výuka AJ - vedení školy informuje: 
• učebnice na výuku:  v rámci průzkumu objednány nové sady učebnic, budou posuzovány 

pedagogickým sborem. 
• projekt Edison: na týden v květnu bude ve škole působit 8 zahraničních hostů. 
• rodilý mluvčí: je v jednání stálý rodilý mluvčí pro naši školu, zatím není uzavřeno. 

 
Děkujeme vedení školy a pedagogickému sboru za  vynaložené úsilí a snahu zlepšit a zpestřit dětem 
výuku Aj na naší škole (Edison, mluvčí, výlet do Londýna atd.) 
 
4. Sběr papíru:  
• na základě podnětu v jedné třídě proběhla diskuse, zda papír sbírat dohromady za celou školu nebo 

pokračovat ve sběru samostatně za jednotlivé třídy s tím, že děti tak mají možnost vydělat peníze 
do svých třídních fondů.  

• 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. 

 
5. Grantové programy v tomto školním roce: od začátku ledna bylo podáno na naší škole 12 

žádosti v rámci grantových programů pro školy. 
 

6.  Školní noviny- prodiskutováno následující: 
• na web školy uveřejnit jména redakční rady s kontaktním emailem, 
• zavedení stálého prodejního místa novin v kanceláři školy, 
• vyhlášení nového čísla školním rozhlasem, 
• dotisk prvních dvou čísel v menším množství pro velký zájem. 
 
7. Přednáška o kyberšikaně: mezi rodiči zjištěn poměrně velký zájem, přednášku bude zajišťovat 

spolek rodičů ve spolupráci s Mgr. Kupkou na podzim příštího školního roku. 
 
8. Jarní bazar, Rozloučení se školou: projednán přůběh příprav. 

 
 
 
 
Zapsala: A. Horáková 
 
 
 


