
Zápis ze schůzky třídních důvěrníků ze dne 15.11.2018 

 

 

 Schůzky se zúčastnilo 18 členů Rady rodičů → dle stanov je usnášení schopná (přítomnost 1/3 

splněna) 

 Pozváni byli i zástupci školy ředitel p. Chochola a zástupkyně pí. Kovalská → pozvání přijali 

oba 

 P. ředitel byl požádán o dovolení nových třídních důvěrníků 1. a 6. tříd → volili se na třídních 

schůzkách a bude jim předán kontakt na výbor spolku 

 Proběhlo hlasování o příspěvcích na letošní školní rok → odhlasováno 200 Kč na dítě; 300 Kč, 

pokud je v rodině více dětí školou povinných. Výběr bude probíhat, se souhlasem školy, 

třídními učitelkami do 15.12.2018. Pro = 14x; 3xproti (požadovali by příspěvky vyšší). 

Proběhla tedy diskuze o zvýšení příspěvku, nakonec však byla dohodnuta stejná výše s tím, že 

výbor na příští projednávání příspěvku připraví finanční a rozpočtovou zprávu. 

 Školou byl spolek požádán o proplacení dopravy na lyžařský výcvik → jednohlasně schváleno 

 Dotaz na soulad mezi rozvrhy školy a ZUŠ → bohužel nelze zcela vyhovět 

 Připomínka, zda by mohla být lepší komunikace školy při výměně pedagoga či dlouhodobé 

absenci pedagoga → škola vzala na vědomí 

 Připomínka týkající se voleb do školní rady – škola rozeslala informační email o konajících se 

volbách a odkazem na volební řád, následně však neproběhla informace o kandidátech → 

škola připomínku přijala s poděkováním 

 Připomínka ke zvonkům do školní družiny (nefungují) → škola již ví, problém se řeší 

 Škola informovala o nadcházející přejímce zrekonstruované budovy školy → šatny již funkční 

od 03.12.2018, tělocvična má opět nedostatky – bude řešeno zřizovatelem 

 G. Horáková předala řediteli školy výtěžek dobročinného bazaru ve školní jídelně ve výši 

3.200,- Kč 

 Vedení školy bylo informováno jedním z třídních důvěrníků na chování učitele tělesné 

výchovy, které neodpovídá představám více rodičů. → Situace bude řešena s konkrétním 

učitelem a ředitelem společně se zástupci rodičů. 

 

Zapsala: Gabriela Horáková 


