
Zápis z jednání  Rady rodičů 

 

Datum konání: 19.11.2019 

Místo konání: 2.ZŠ Mladá Boleslav 

Přítomni: p. Andlt, p. Adam, pí. Liszoková Štěrbová, p. Štrobach, pí. Skalická,  

pí. Krčmářová, p. Komas, pí. Sochorová, pí. Jampílková, pí. Neumanová, 

pí. Nechoďdomová, p. Sobotka, pí. Goldmanová, p. Kalík 

Hosté:     Mgr. Hana Macková, ředitelka školy 

 

Rodičovská rada na svém zasedání projednala následující body: 

1. Rezignace současného předsedy p. Martina Andlta 

- p. Andlt oficiálně abdikoval na  funkci předsedy RR z pracovních důvodů 

- z přítomných nikdo zatím neprojevil zájem o tuto funkci 

- výběr a volba nového předsedy proběhne během příštího jednání RR 

  

2.  Schválení Stanov spolku 

- Pro schválení Stanov  je potřebné dopracovat Jednací řád (JŘ) spolku 

- Návrh JŘ zpracuje p. Kalík a rozešle ostatním členům RR k připomínkám 

- Nový JŘ, který odsouhlasí většina členů RR, bude upravovat organizační 

a procesní otázky jednání RR 

- Konání dalších jednání RR bude sladěno s TS a to tak, aby jim vždy 

předcházela 

 

3. Informace paní ředitelky Mgr. Mackové ohledně dění ve škole: 

- Rodiče mají využívat možnost připomínek a námětů k chodu školy během 

TS ať u přímo u zástupce třídy RR nebo prostřednictvím připomínkového 

archu, který je k dispozici během TS 

- Paní ředitelka se připomínkami rodičů osobně zabývá a iniciuje jejich 

řešení    

- Pedagogický sbor ve své většině neshledal stávku školských odborů 

vyhlášenou na 6.11.2019 jako adekvátní a ke stávce se,  stejně jako 

několik  jiných školy v MB, nepřipojil  

- Připomenutí výročí 17. listopadu probíhá v jednotlivých ročnících 

nenásilnou formu odpovídající věku dětí; žáci vyšších ročníku zpracovávají 

tematické projekty 

- Na škole začal pracovat nový Školní asistent jehož úkolem je výpomoc 

v různých činnostech dle aktuální potřeby školy 

- Tradiční Jarmark se uskuteční 11. prosince od 15-18hod 

- Zvýšil se počet stížností na kvalitu jídla ve školní kuchyni jak od žáků, tak i 

od učitelů 

- Paní ředitelka žádá prostřednictvím jednotlivých zástupců tříd o diskuzi 

s rodiči během TS a zjištění spokojenosti dětí se současnou kvalitou jídel 

(skladba jídla, teplota jídla, chuťová stránka jídla a poživatelnost) 



  

4. Informace pana Andlta o aktuálním stavu financí RR: 

- Během TS 25.9.2019 bylo vybráno 9.300,-Kč 

- Stav účtu RR ke dni jednání byl: 51.900,-Kč 

- Další možnost doplacení  členského příspěvku během TS 20.11.2019 

- Vybrané členské příspěvky mohou být poukázány na účet RR č. 

2108371232/2700; do zprávy pro příjemce uveďte, prosím,  své jméno, 

příjmení a označení třídy, kterou zastupujete 

- O odeslání částky informujte, prosím, paní Bartoňovou na e-mail: 

bartonova.hana@email.cz a zašlete jí kopii příspěvkového formuláře    

 

 

V Mladé Boleslavi dne 19.11.2019 

zapsal: Michal Kalík 


