
Zápis ze setkání vedení školy s rozšířeným výborem spolku rodičů 

12.4.2016 

I. Projednávané záležitosti 

1. Ředitel školy informoval o úspěšné transformaci sdružení rodičů na spolek rodičů od 
12.1.2016. Složení výboru a stanovy spolku jsou na webu školy. Poděkování panu Doleželovi 
za spolupráci při podávání žádosti.  

 
2. Vyhodnocení školního plesu. Přechod ze sálu na Vlhké do Dělňáku přinesl mnohem větší 
účast rodičů a přátel školy, což se odrazilo na množství peněz, které spolek vydělal. Zůstatek 
po odečtení všech nákladů činil 24. 972,- Kč. Zástupci tříd souhlasí, aby se z vydělaných 
peněz zaplatily sluchátka v nově vybudované jazykové laboratoři. Pro příští konání plesu je 
třeba zlepšit distribuci vstupenek a pořádání tomboly. 
 
3. Ředitel informoval o zavádění inkluzivního vzdělávání ve škole od 1.9.2016. Byly 
diskutovány klady, zápory a možná očekávání. Na webu školy bude umístěna krátká 
informace a kontakty na pracovnice našeho poradenského pracoviště pro případ dotazů ze 
strany rodičů.  
 
4. Zástupci rodičů se shodli na navýšení poplatku za školní družinu na 200,- Kč. Ředitel bude 
tlumočit toto stanovisko na jednání s ostatními školami a zřizovatelem. Zvýšení poplatku 
bude mít účinnost od září 2016. 
 
5. Na třídních schůzkách obdrží rodiče mimo jiné také informace o pozdních příchodech žáků 
na vyučování. 
 
6. Informace o stavu úprav před školou. Na projektu pracuje architekt, škola připomínkuje. 
Před školou budou umístěny stojany na kola. Bohužel ne takové, jaké byly dříve nabízeny, a o 
které jsme projevili zájem. 
 
7. V týdnu od 23. do 29.5. proběhne na škole projekt Edison. Do školy přijedou mladí 
studenti z různých zemí a budou informovat o svém způsobu života. Vše bude probíhat 
v anglickém jazyce. Zúčastní se žáci 4. – 9. ročníků. Prosíme rodiče, zda by nebyli ochotni 
studenty ubytovat v rodinách. Bližší informace na webu školy. 
 

8. V 1. a 2. ročnících proběhne projet Krokování. Jde o spolupráci s universitou v Olomouci. 
Informace obdrželi rodiče dotčených tříd. 

9. Informace o postupu při zavádění metody čtení Sfumato a Hejného matematiky. Další 
vyučující jsou proškolováni. 

10. Rodiče byli upozorněni na množství zapomenutých věcí, které jsou vystaveny v prostoru u 
vchodu do školy. Znovu budou vystaveny v září a nevyzvednuté poskytnuty líšeňskému 
Klokánku. 

11. Škola uspořádala pro rodiče seminář na téma nevhodného využívání sociálních sítí – Web 
závislák. Také učitelé a žáci budou v této tematice proškoleni. 



12. Škola je zapojena v projektu na podporu dětí, jejichž rodiny nemají možnost platit jim 
obědy. Podporuje se takto 10 dětí. 

II. Připomínky rodičů 

1. Žáci byli upozornění na obezřetné chování v souvislosti s pohybem neznámého člověka, 
který se pohybuje po Líšni a ukájí se. Vše nahlášeno PČR. 

2. Při jízdě autobusy na výlety nebo školy v přírodě kontrolovat, zda jsou děti připoutány 
bezpečnostními pásy. Vedoucí všech turnusů budou vedením školy informováni. 

 

Příští setkání se uskuteční v říjnu 2016 

Zapsal Zálešák 


