
Zápis z jednání Rady rodičů 

 
Datum konání: 5. 4.2016 v 16:15 hodin  
Místo konání: Restaurace Rozvoj – salónek 
 
Přítomni: Procházka (1.A), Nechoďdomová (1.B + 6.B), Vornhagen (1.C + 7.A), Šáfrová (2.A), 

Petr (2.A), Mlejnková (2.B), Hůlková (3.A), Salač (4.A), Skočdopolová (5.A), Josková (6.A), 

Kapalová (8.A), Nejmanová (8.C), Erychlebová (9.A) 

Odsouhlaseno: 

- Z RR ze dne 21. 4.2015 bylo odsouhlaseno dne 5.4 2016 všemi přítomnými smysluplné 

čerpání příspěvků a rozděleno na pravidelné a pohyblivé. RR pravidelně přispěje na desky 

pro deváťáky (domluví Hůlková se Soukupovou) i pro další následující roky.  

- Pro první ročníky bude znovu otevřeno na další RR (zajistěte návrhy, které budou platit pro 

delší období), které se odsouhlasí 8. 6. 2016 

- RR pravidelné setkání RR (září 2. týden – druhá středa v měsíci, leden 1. týden a duben 1. 

týden -  první  středu v měsíci) od 16:15 Restaurace Rozvoj – salónek, dáno do ŽK, bude 

předáno na ředitele o zadání do tisku do nových ŽK. 

- Znovu otevřeno zajištění na stránkách školy úspěchy jednotlivců a tříd naší školy, bude 

předáno na pana ředitele o zřízení. 

- Otevírání budovy v zimním období, nejprve první stupeň a poté druhý.  Na základě podnětů 

od rodičů RR. Čas by mohl být i posunut na 7:15, vzhledem ke skutečnosti, že děti mají 

povinnost být v 7:50 v lavici – dotaz bude předán na pana ředitele. 

Diskutováno: 

- Tesy SCIO a Kalibro na žáka 30, - Kč  za předmět, testuje se  AJ, MA, ČJ, zatím ročník 5. a 

9., rodičům by se líbilo i testování 3. a 6. ročníků tak, aby za každý stupeň proběhlo 

testování dvakrát a bylo daleko více vypovídající. Rodiče se shodli, že by si i toto testování 

sami hradili, prosím tedy o zeptání se na třídních schůzkách ve všech třídách. 

- Prosíme o třídních schůzkách prodiskutovat s rodiči další návrhy pohyblivých a pravidelných 

příspěvků RR, důležitý názor většiny. 

K informaci: 

Spolek je již založen, bude nutné upravit stanovy. 

IČ: 26627922 

název: Rada rodičů při Základní škole Mladá Boleslav,Komenského nám.91 

sídlo: Mladá Boleslav, Komenského nám. 91 

právní forma:  701 - Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) 

datum vzniku: 24. 4. 2003 

 

Mimořádná RR v červnu, pozván ředitel pan Král, dne 8. 6. v 17:30 

Zapsala: 

Kateřina Hůlková 

10. 4. 2016 

 

 

 

 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=20&adr=18518&jazyk=cz

