
Zápis z Rady rodičů konaný dne 21.9. 2021 
 
 

1) Prezence a kontakty na nové členy Rady rodičů: 
 
Celkem se Rady zúčastnilo 13 zástupců jednotlivých tříd. 
 
Třída Zástupce Přítomen 
1.A Petra Kozáková Ano 
1.B Vladimíra Miková Ano 
2.A Simona Hloušková Ano 
2.B Martina Pleslová Ano 
3.A Marie Pellarová Ano 
3.B   
4.A Pavel Hrubý Ano 
5.A Kateřina Kybicová Ano 

5.B Daniel Hindls Ano 
6.A Kristina Gajdová Ano 
6.B Adéla Fliegelová Ne 
7.A Radana Mundilová Ano 
7.B Jana Štěpánková Ano 
8.A Dita Kvasničková Ano 
8.B Markéta Krištofová Ano 
9.A Adéla Fliegelová Ne 

 
 

2) Změna ve vedení Rady rodičů 
 
Na začátku Rady oznámil p. Pavel Hrubý, že se z časových důvodů vzdává 
předsednictví v Radě rodičů. Dále paní Kateřina Kybicová také požádala o uvolnění 
z Výboru Rady rodičů ze zdravotních důvodů. 
 
Pan Hrubý navrhl za nového předsedu p. Daniela Hindlse, který kandidaturu přijal a 
byl následně odhlasován všemi přítomnými členy. 
 
Místo paní Kybycivé byla navržena do předsednictví rady paní Marie Pellarová, která 
kandidaturu přijala a byla odsouhlasena všemi přítomnými členy. 
 
Nový Výbor Rady rodičů je tedy v tomto složení: 
 
Daniel Hindls, předseda 
Markéta Krištofová, místopředsedkyně a pokladník 
Marie Pellarová, členka výboru 
 
 

3) Výběr příspěvků SRPŠ 
 

Výběr příspěvků do fondu SRPŠ bude letos probíhat primárně bezhotovostně – 
převodem na účet ve FIO. Každá třídní učitelka dostala před třídními schůzkami 
seznam žáků s přiděleným VS pro platbu příspěvku. 
 
Výše příspěvku na školní rok 2021/2022 byla stanovena na 500 Kč za každé dítě. 
 

4) Informace o stavu stížností na vedení školy 
 
Na základě podnětu Rady rodičů ale i některých rodičů přímo proběhla ve škole 
inspekce. Inspekce našla několik pochybení, která dala vedení školy k nápravě. 



Podrobná zpráva o školní inspekci je k dispozici na stránkách České školní inspekce 
www.csicr.cz 
 

5) Změna v systému vedení školy 
 
Vedení školy bylo od 1.9.2021 posíleno o dvě nové zástupkyně ředitele, a to o Mgr. 
Martinu Říkovskou, která má na starosti I. stupeň a Mgr. Jiřinu Blažkovou, zástupkyni 
ředitele pro II. stupeň.  
 

6) Rekonstrukce školy 
 
Dne 30.9.2021 proběhne kolaudace stavebních prací na zateplení pláště školní 
budovy a s tím spojených úprav.  
 
Dílčí dokončovací práce (výměna vstupních dveří, dokončení rampy u kuchyně) 
budou probíhat 27.9., resp. 25.-26.10. Na tyto dny vyhlásí ředitel ZŠ mimořádné 
volno. 
 

7) Žádost o finanční příspěvek 
 
Rada rodičů disponuje na svém účtu nevyčerpanými prostředky z předchozího roku 
ve výši 60 900 Kč. 
 
Vedení školy požádalo o schválení příspěvku na lyžařský výcvik pro žáky 7. a 8. tříd 
ve výši 2 000 Kč na třídu, tj. 8 000 Kč. 
 
Rada rodičů přislíbila příspěvek ve výši 1 000 Kč na každého žáka, který se zúčastní 
lyžařského výcviku za předpokladu, že rodič daného žáka zaplatí příspěvek do fondu 
SRPŠ. 
 

8) Školní jídelna 
 
Paní hospodářka Froňková žádá zástupce rodičů, aby v jednotlivých třídách 
apelovala na odhlašování obědů max. do 7.30 hod ráno, pokud chtějí odhlásit ještě 
na ten samý den, a to pouze telefonicky nebo dopředu emailem. 
 

9) Školní družina 
 
Vedoucí školní družiny informovala Radu rodičů o stavu družiny.  
 

10) Diskuse: 
Plavání – opět se řešilo plavání žáků 1. stupně, proč se stále jezdí do AXA a nikoli na 
Zelený Pruh. Plavání pro školní rok 2021/22 zůstává nadále v AXA. Zástupce ředitele 
p. Maleninský přislíbil, že ještě jednou zváží možnost přesunou plavání pro školní rok 
2022/23 na Zelený Pruh. 
 
 
 
Zápis provedl: 
Daniel Hindls, dne 21.9. 2021 


