Zápis ze schůze Rady rodičů
konané dne 12. 11. 2015
Program:
1. Přejmenování a provedení přeregistrace Sdružení rodičů a přátel školy podle OZ
2. Rada rodičů - přivítání nových členů
- osmé třídy nemají zastoupení v radě rodičů
- kontakty na členy rady rodičů
3. Informace ředitele ZŠ
- organizační a personální záležitosti na ZŠ
- webové stránky školy
4. Hlasování Rady rodičů
5. Školní jídelna
6. Mléčné automaty
7. Inkluze ve školách
8. Program Bakaláři
9. Konání rodičovských schůzech/konzultací v lednu
10. Zvýšení dozoru během ranního příchodu žáků u nižších ročníků
1) Bylo konstatováno, že Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ E. Beneše bylo ve spolkovém rejstříku
přeregistrováno podle nařízení nového OZ a nese nyní název: „Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Sobělav,
tř. Dr. E. Beneše 50 „z.s.“.
Nejvyšším orgánem SRPŠ je Rada rodičů, kterou tvoří zástupci rodičů ze všech tříd (Stanovy SRPŠ jsou
k dispozici na webových stránkách školy, případně na vyžádání)
2) Byli přivítáni noví členové Rady rodičů z prvních tříd: pí Radka Zemanová (za 1.A), p. Marcela Hájková
(za 1.B) a p. Jana Vančatová (za 1.C).
Zároveň bylo konstatováno, že obě osmé třídy nemají v současné době zastoupení v Radě rodičů po
odchodu některých žáků na 6-ti letá gymnázia a je nutné, aby v rámci třídních schůzek/konzultací, které
proběhnou 19.11.2015, byli vybráni a delegováni noví zástupci.
Bylo připomenuto, že kontakt (e-mail) na zástupce v Radě rodičů z jednotlivých tříd mají žáci zapsáni
v ŽK a rovněž jsou tyto kontakty uvedeny na webových stránkách školy pod záložkou „Sdělení
rodičům/Sdružení rodičů/Seznam členů. Rodiče se mohou na tyto své zástupce v Radě rodičů kdykoli
obrátit s věcnými připomínkami, návrhy a otázkami, které se týkají školních záležitostí
3) Ředitel školy, Mgr. Vlastimil Říha informoval přítomné o organizačních záležitostech a personálních
změnách ve škole:
- v tomto školním roce bylo do prvních tříd přijato 62 žáků z 66, kteří se dostavili k zápisu. Jsou 3 první
třídy (přibl. po 21 dětech), třídní učitelky: Mgr. Markéta Pecháčková, Mgr. Miluše Tomšová, Mgr.
Naděžda Vančatová
- proběhlo spojení bývalých tříd 5.A, 5.B a 5.C do dvou šestých tříd
- v 5.A za Mgr. Michaelu Šmídovou nastoupila Mgr. Julie Fáberová. Současně v této třídě pracuje
asistentka p. Bc. Romana Kyptová
- asistentky jsou ještě ve 2.B p. Bc. Vendula Panošová a ve 2.C – p. Monika Jonášová
- ze ŠD odešla p. vychovatelka Ivana Mertlíková, kterou nahradila p. vychovatelka Lucie Tučková
- ve školní družině je v současné době 227 dětí
- během rodičovkých schůzek/konzultací dne 19.11.2015 proběhne setkání rodičů 7.tříd (informace p.
Podlahy o lyžařském zájezdu) a 8.tříd (volba povolání – Mgr. Starčevská)

- webové stránky školy jsou v současné době upravovány
4) Hlasování Rady rodičů
- jako pokladní SRPŠ byla odhlasována p. Iva Fitlová, ekonomka ZŠ
- členové Rady rodičů byli seznámeni s vyúčtováním a čerpáním prostředků za předchozí školní rok a
byla schválena výše rozpočtu a účely použití na další rok – viz příloha Vyúčtování a rozpočet
- projednávala se výše příspěvku od jedné rodiny (diskutovalo se o možnosti nevelkého zvýšení
příspěvku vzhledem k tomu, že vybrané peníze jsou používány pouze pro akce, které jsou pro všechny
žáky školy a vzhledem k tomu, že nehledě na růst cen, výše příspěvku zůstává už několik let ve stejné
výši. Větší částka by mohla podpořit i další společné třídní zajímavé aktivity (např. návštěvy divadla,
kulturních a sportovních akcí aj.) Nakonec byl schválen příspěvek ve stejné výši 150,- Kč za nejstarší dítě
z rodiny s tím, že pokud by někdo z rodičů nebo jakákoli fyzická nebo právnická osoba chtěla podpořit
další školní/třídní aktivity, ať už finanční částkou nebo konkrétním darem (např. drobnosti do balíčků
na Mikuláše, odměny při sportovní olympiádě, vědomostních soutěžích, profinancování dopravy do
divadla, aj.), nejpřínosnější a nejefektivnější by bylo případné projednání s jednotlivými třídními
učiteli (SRPŠ může vydat v případě potřeby potvrzení o přijetí daru)
5) Školní jídelna
Bylo konstatováno, že v současné době nejsou (alespoň nejsou známy) žádné připomínky ke kvalitě a
výběru jídel ve školní jídelně.
Diskutovala se možnost zřízení telefonního záznamníku za účelem odhlášení obědů v akutních
případech, kdy rodiče nemají možnost přístupu na internet, ale který by zárověň neomezoval vedoucí ŠJ
ve výkonu dalších povinností.
6) Mléčné automaty
– v současné době není Jihočeský kraj zařazen do projektu prodeje mléčných výrobků pro děti
prostřednictvím mléčných automatů, proto jeho případná instalace ve škole není možná
7) Inkluze ve školách
Ředitel školy krátce představil záměry nového školského zákona (platnost od září 2016) o inkluzivním
vzdělávání žáků s pomocí asistentů ve třídách.
8) Byla diskutována možnost většího využití elektronického programu Bakaláři pro širší informovanost
rodičů (např. zápis domácích úkolů). Bylo konstatováno, že v současné chvíli je jeho využití dostačující a
je používán především z pohledu informovanosti rodičů o klasifikaci žáků (zápis provádí učitelé
nejpozději do 14 dnů u hlavních předmětů a nejpozději do 1 měsíce u výchov).
9) Konání rodičovských schůzech/konzultací v lednu
Byla projednávána efektivnost a nutnost konání rodičovských schůzek/konzultací před pololetním
vysvědčením (vždy přibl. v polovině ledna). Nebyl udělán zatím konečný závěr – bylo by dobré, aby se
vyjádřilo k této otázce více rodičů.
10) Zástupci rodičů nižších tříd vznesli požadavek k řediteli školy na zajištění většího dozoru (zvýšení
počtu dohlížejících pedagogů) na chodbách u tříd nižších ročníků během ranního příchodu žáků do školy.
Ředitel školy přislíbil projednání této záležitosti.
V Soběslavi dne 12. 11. 2015
Zapsala: Vachromějeva A.

