
 

 Zápis z jednání Rady rodičů  
 
Datum konání: 2. 6.2015 v 16.30 hodin  
Místo konání: Vzdělávací centrum Na Karmeli  
 

 
Přítomni:  

Hůlková (2.A); Sedláčková, Hakenová (2.B); Salač (3.A); Vornhagen (6.A); 
Džuvarovská (6.B); Nejmanová (7.C); Soukupová (7.B); Erychlebová (8.A); 

Váňa (8.B); pan ředitel Král 
 

 
Program:  

1/ připomínka k fotoslužbě pro 2. ZŠ 
Stav současný: 

Focení probíhá ve 3 dnech. Jednotlivé třídy nevědí čas, kdy přijdou na řadu 
(pouze pořadí – viz příloha v mailu č.  1). Dochází tak k velké časové ztrátě. 

Jde cca o ztrátu minimálně jednoho dne školní výuky. (Jiný fotograf stihne 
celou školu – včetně individuálních skupin – vyfotit během 2 dní). 

Řešení: 
Proběhla komunikace s panem zástupcem Skopcem  (5 - 10.6.) … bez 
konkrétních výsledků.  

Myslím, že by bylo vhodné cca jednou za 3 roky vypsat výběr na fotografa a 
lépe organizačně zvládnout celý proces focení. 

 
2/ informovanost rodičů o situacích a událostech ve škole  

O případu řešeném policií ČR proběhlém před budovou 1., stupně ZŠ nebylo 
informováno. 

K podobným případů bude do budoucna přistupováno individuálně (panika X 
bezpečnost). Pan ředitel zjistí jak byl případ posouzen policií v kontextu 

s podobnými případy v MB. 
  

3/ Mobily X školní řád 
Po hlasování přítomných rodičů bylo rozhodnuto, že se školní řád nebude 

měnit. Zůstane povinnost mít vypnutý mobil při vyučovacích hodinách. 
Původní návrh vedení byl: zakázat zapínat mobil po celou dobu pobytu ve 
škole. (včetně přestávek). 

 
4/ Přijímací řízení na 2.stupeň (přerozdělení kolektivů 6. Tříd již nebude 

od příštího roku probíhat).  
Nadále se budou dělit pouze skupiny pro jazykovou výuku a v ostatních 

předmětech zůstane kolektiv stejný. 
 

5/ Zahraniční lektor – rodilý mluvčí AJ  
– dne 10.6. byl vedení školy zaslán kontakt na rodilého mluvčího (AJ). Další 

jednání v této otázce je již na vedení školy. 
 

 



6/ Námět na systémovou podporu školních aktivit od vedení školy 

 Adaptační kurzy 6.tříd by mohly být do budoucna finančně podpořeny 
RR. Do konce prázdnin by měl být znám systém a výše podpory (bude 

svolána samostatná RR). 
 

 Žákovská knížka „na míru“ 2. ZŠ – bude obsahovat Jednací řád školy, 
úmluvu žák X škola X rodič…. Známky budou evidovány v elektronické 

žákovské. (podpora tohoto produktu bude opět diskutována na RR – 
bude třeba vidět první „vlaštovku“) 

 
 

 
3/ Různé  
V UniCredit bance byli do 2. 6. u podpisu pouze 2 zástupci RR (pan Salač a paní 
Soukupová). Prosím paní Hůlkovou a paní Kapalovou o zavedení podpisového 
vzoru.  

 

…………………………………………………  
Návrh na další setkání – druhá polovina srpna. 
Bude zaslána pozvánka mailem. 
 

 
Zapsala  

Ing. Veronika Soukupová 


