
Zápis z rodičovské rady

Datum konání:    19. 1. 2016
Přítomni: viz, presenční listina

Program schůzky:
1) slovo ředitele školy

a) kontrola splnění úkolů z minulé schůzky
b) aktuální dění ve škole

2) informace předsedkyně školské rady 
3) diskuse

1. a)   kontrola splnění úkolů z minulé schůzky
• schůzky budou konány čtvrtletně
• vedoucí ŠK – projednáno s ředitelem školy a školskou radou – (názvy jídel upraveny – specifikovány, stahování 

plateb bude řešeno dále s dodavatelem programu)
• volby do školské rady proběhly – zvoleni stávající členové

b) aktuální dění ve škole
• výzva ředitele k přesnému a pravdivému informování rodičů ve třídách
• informace o další karanténě
• informace o proběhlých výjezdech žáků do zahraničí
• informace o uskutečněné inspekci ve škole – závěry přibližně za měsíc
• přípravy školní slavnosti, která se uskuteční na jaře – výzva k zapojení pro rodiče

2. Slovo předsedkyně školské rady
• doplnění informací o jednání s vedoucí školní kuchyně
• výzva k rodičům obracet se na ŠR s případnými podněty

3. Diskuse
a) diskuse o nepřehledném rozepsání svačin v jídelníčcích, problémech při objednávání jídla, zajištění kompletní 

nabídky jídle po celou dobu výdeje
b) vrácení peněz na konci vyúčtování
c) diskuse k elektronické žákovské – spokojenost 
d) řešení nevyhovujícího způsobu zastavování autobusů – není v kompetenci školy – škola podporuje změnu – dá

na vědomí zřizovateli
e) diskuse o fungování školního klubu – vzhledem k velkému počtu zájemců o ŠD letos již žáci 4. tříd navštěvují 

ŠK, kde samostatně přicházejí a odcházejí (docházkový sešit), žáci se potkávají i s žáky z nejvyšších ročníků (ti 
docházejí pouze v minimálním počtu – 8. a 9. r.  - 7 dívek a 5 chlapců nepravidelně). Všechny děti v klubu jsou 
pod dohledem dvou pracovnic školního klubu. Všichni rodiče mají možnost klub navštívit a seznámit se s jeho 
činností a jejím zabezpečením.

4. Závěry

úkol zodpovídá ٧

1 Dořešit stahování plateb a objednávání jídel ve školní kuchyni ředitel školy

2 Zajistit včasné zadávání jídel (svačin) do jídelníčku. ředitel školy

3 Při konkrétním problému v jídelně vyzvat žáky k jeho okamžitému řešení žáci a rodiče

4 Zajistit vracení peněz při přeplatcích v jídelně – v kompetenci rodičů rodiče

5 Informovat zřizovatele o potřebě řešit vhodné zastavování autobusů ředitel školy

Zapsal: Svoboda


