
Zápis z 1.schůzky třídních důvěrníků – Rady rodičů 

ze dne 11.11. 2021 

Přítomno 25 důvěrníků z 36__ seznam přílohou  

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

 

Schůzku řídí: předsedkyně Spolku Julie Adltová 

 

Představení nového Výboru – zvoleného v červnu 2021 

Za členy výboru byly 28.6. 2021 dohlasovány: Daniela Čížková za II.C a Dana Zelenková za I.D. 
Julie Adltová VI.C  zůstala členem spolku i členem výboru a byla zvolena jeho předsedou. 

Výuka v této době karantén. 

Případná výuka probíhá od podzimu přes Teamsy. V případě karantény třídy „týká se 

druhého stupně“ dochází do školy pouze očkované děti – neočkované jsou zapojeny do 

výuky opět přes Temsy a to na všechny hodiny dle rozvrhu - mimo výchov a činností: stav 

k 11.11.2021 – situace se může měnit.  

Odsouhlasení příspěvku do Spolku na rok 2020/2021 

Třídní důvěrníci odhlasovali /24 pro , 0 proti, zdržel se 2/ stejnou výši příspěvku jako v minulých 
letech, tedy  300,- Kč na jedno dítě v ZŠ a 400,- na dvě a více dětí z rodiny v ZŠ. Příspěvky do 
školy přináší nejmladší dítě z rodiny. Prosíme třídní učitele o pomoc při výběr a to do 
15.12.2021 

Současný stav na účtu:  

96 610, 60 Kč. Platby – většinou doprava na soutěže + lyžařský výcvik.  2020 výdaje menší než 
dříve: 80 tis v.        2019 …142 tis i s lyžákem 38 tis 

Další: bezpečnost 

Prosíme rodiče o zajištění dětí v podzimním a zimním čase – tmy, mlhy – reflexními prvky – 
nášivky, pásky, reflexní nitě na prošití. A to i ve městě, kde to není dle zákona povinné. 
Bohužel neplatí „když vidím, jsem vidět“  

DAR  škole: Zástupcům školy byl předán DAR – výtěžek z bazaru pořádaného Spolkem ve 
školní jídelně ve výši 3.350,.- Kč. 

Poděkování Gabriele Horákové za příkladné vedení Spolku v letech 2016 až 2021 

 

______________________________________________ 

Zapsala Julie Adltová _ předseda Spolku dne 11.11.2021 


