
Zápis ze schůzky třídních důvěrníků – Rady rodičů 

ze dne 14.11. 2019 

Přítomno 22 důvěrníků – seznam přílohou  

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

 

Schůzku řídí: předsedkyně Spolku Gabriela Horáková 

 

 Jak již předsedkyně oznámila, končí ve své funkci ke konci 

tohoto školního roku. / dítě v 9. ročníku/. Volby nového 

Výboru budou na příští schůzce 16. 4. 2020. Přihlásit se lze 

písemně paní předsedkyni na mail. Paní předsedkyně 

přislíbila součinnost se zapsáním nového Výboru v Rejstříku 

a při změně podpisových práv v bance. 

 Nový Výbor volí třídní důvěrníci z navržených. 

 Ve Výboru končí i Irma Fatková /dítě v 9. ročníku/ 

 V diskuzi se probralo, na co vše se peníze z příspěvků 

Spolku rodičů používají: na platbu autobusů na mimoškolní 

soutěže – sportovní, vědecké, umělecké…, na příspěvek 

žákům na lyžařský výcvik v 8. třídách, na odměny pro žáky 

v pololetí a na konci školního roku při vysvědčení. 

 Třídní důvěrníci odhlasovali /12 pro, 10 proti, zdržel se 0/ 

zvýšení ročního příspěvku na 300,-Kč při jednom žáku 

rodiny ve škole a 400,- Kč při dvou a více žácích v ZŠ NS. 

Příspěvek přináší dle zvyklostí do školy nejmladší dítě a to 

do 15. 12. 2019. Prosíme o součinnost třídní učitele.  

 Ředitel školy p. Chochola také oznámil, že sportovní třída 

bude nově i od 6. ročníku, ale místo v ní nebude 

automaticky přiděleno dětem ze sportovní 5. třídy, ale budou 

přijímací zkoušky otevřené všem žákům 5. tříd, nejen z naší 

školy. Matematická třída – jak je zvykem- bude také 

s přijímacími zkouškami.  Žáci přijatí do obou tříd se budou 

moci rozhodnout, do které třídy nastoupí. 



 Fotograf – diskuze na téma vhodného pozadí pro mladší děti 

na jednotlivých fotografiích – šedá je smutná. Škola je 

s panem fotografem spokojená – má „cvik“ jak zvládnout 

vyfotit všechny třídy a skupinky během tří dnů.  Ve škole je 

800 žáků. Vedení školy požadavek na změnu a vhodnost 

pozadí panu fotografovi předá. O změně fotografa se zatím 

neuvažuje. 

Zástupcům školy byl předán DAR – výtěžek z bazaru pořádaného 

Spolkem ve školní jídelně ve výši 4.500,- Kč. 

 

 

 

 

Zapsala Julie Adltová /člen Výboru Spolku rodičů 

 dne 28. 11. 2019 

 

 

 

 

 


