
Zápis ze schůzky třídních důvěrníků ze dne 11. 4. 2019 

Přítomno 20 důvěrníků  

Hosté za školu: ředitel p. Chochola a zástupkyně pí. Kovalská 

 

Schůzku zahájila předsedkyně Spolku Gabriela Horáková 

 Předsedkyně oznámila, že ke konci příštího školního roku /tedy 2019/20/ končí ve své 

funkci a bude tedy nutné opět uspořádat volby. Podrobnosti budou na programu na 

schůzce v 11/2019. Vyzvala též o součinnost s dovolením třídních důvěrníků z 1. a 6. 

tříd. Zástupkyně pí. Kovalská pomoc přislíbila s tím, že schůzky rodičů ve zmíněných 

třídách budou již během září, neměl by to tedy být problém.  

 Ředitel ZŠ a MŠ p. Chochola oznámil prodloužení podzimních prázdnin o ředitelské 

volno: tedy od pondělí 28.10 /státní svátek/ až do neděle 03.10.2019.  

 Ředitel školy p. Chochola také oznámil, že po rekonstrukci tříd v budově B /proti 

kostelu/ ještě nebudou třídy přístupné z důvodu nevyhovující akustiky – toto je 

v řešení. 

 Důvěrníci byli informováni o kolostavu ve školním dvoře přístupného i pro žáky 

v kapacitě cca 60 jízdních kol. Kolostav bude monitorován školní kamerou, i přes to je 

však povinností žáka, aby si své kolo zamykal a na kole nenechával žádné přídavné 

příslušenství /tachometr nebo jiné věci/. 

 Vedení školy bylo dotázáno na možnosti údržby trávníků před vchodem do školní 

družiny. Ředitel odpověděl, že trávníky pod školou a jejich údržbu řeší s vedením 

města. O trávníku před družinou zatím nebylo jednáno, ale požadavek na údržbu může 

být rozšířen.  

 Velkým tématem schůzky bylo jednání o mobilech. Jde o konstatování stavu, kdy 

velká část žáků o přestávkách „sleduje“ své mobily /hry, zprávy, fcb…../ a zcela 

ignoruje účel přestávek. Děti nejsou na další hodinu nachystány. V hodinách poté 

žádají vyučujícího o uvolnění na WC, napití atd.  Ředitel se důvěrníků dotázal, zda by 

ho podpořili ve změně školního řádu  →  a to v zákazu mobilních telefonů, tabletů atd. 

po celé vyučování. Důvěrníci předběžně souhlasili a přislíbili zjištění názorů u rodičů 

ve „své“ třídě. Také přislíbili zpětnou vazbu právě ze svých třít předat emailem 

Výboru Spolku.  

Zástupcům školy byl předán DAR – výtěžek z bazaru pořádaného Spolkem ve školní jídelně 

ve výši 3.600,- Kč. 

Z řad důvěrníků byl vznesen dotaz na možnost spoluúčasti Spolku na nákladech akce třídy. 

Odpověď – záleží na druhu konkrétní akce uvedené v žádosti.  

 

Zapsala Julie Adltová /člen Výboru 


