
 
 
 

Zápis z  výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice,  

konané dne 13.10.2014 ve sborovně školy. 
Přítomni:  Eva Válková, Stanislava Gergelová, Renata Heinrichová, Pavlína Sedláčková, Ivana 

Flajšingerová, Radomír Kurečka, Vlasta Svobodová, Jarmila Zemanová, Petr Prieger, Bronislava 

Záděrová, Lenka Nentvichová, Andrea Zichová, Ilona Křivková, p.Vávrová, p. Hlaváčková  

1. Schůzi zahájila paní Stanislava Gergelová, přivítala ředitelku školy Ing. Janu Královou, 

zástupce ředitelky Dr. Březinu a Mgr. Koždoňovou, členky a členy výboru a třídní 

důvěrníky za jednotlivé třídy. 
2. Diskuze: 

- Dotaz ke stravování – skladba nabízených jídel, jejich porce (budou zjištěny podklady, na 
jejich základě dojde k jednání se subjektem Jídelna, ve všech fázích budou informování jak 
třídní důvěrníci prostřednictvím mailu, tak vedení školy)  

- Dotaz ke stravování (doba, kterou mají děti na oběd, přecházení přes město) – odpověděla 
ředitelka školy Ing. Králová a zástupce Dr. Březina: problém byl řešen již v minulosti, 
předpokládaným řešením v budoucnosti je přístavba k budově školy, čímž by mohlo dojít 
k přesunu školní družiny. Taktéž bylo řečeno, že přesun z Coufalíkova náměstí do jídelny a 
zpět je pro mnohé děti jediným pohybem na čerstvém vzduchu v průběhu dne. 

- Dotaz na možnost vložení Dotazníku o úrazech na webové stránky školy – ředitelka školy 
odpověděla, že bude realizováno.  

- Informace o přesunu třídy 4. B z Coufalíkova náměstí – na počátku obavy, ale vše se zaběhlo 
a situace vypadá nyní spíše prospěšná. Výborná spolupráce s novou třídní učitelkou! 

- Informace ze třídy 9. D – po vzniku nového kolektivu taktéž výborná spolupráce s třídní 
učitelkou, kolektiv žáků bez problémů. 

- Pochvala p. uč. Gebauerovi – děti jsou nadšené, mají nové podněty, nápady 
- Dále zazněla řada pochval – p. uč. Hanáková, dále šesté třídy, 7. B, 2. A, 4. B 
- 6. D dotaz na styl výuky a metody u p. uč. Kujala (předmět dílny)– zástupce ředitelky PaeDr. 

Březina sdělil, že právě dnes situaci již řešil, mělo by dojít k nápravě 
- 6. B, 6. D – dotaz na obsah testu p. uč. Dvorníka (přírodopis) – látka v sešitech, v učebnicích, 

ale v testu se objeví i otázky na látku, která byla jen promítána v hodině – odpověděla 
ředitelka školy, že bude prošetřeno 

5. Předsedkyně SR oznámila konání letošního předvánočního bazárku, vyzvala třídní důvěrníky ke 

spolupráci, taktéž požádala vedení ZŠ o spolupráci při realizaci akce. 

6. Schůzi ukončila a přítomným poděkovala za účast předsedkyně SR Stanislava Gergelová. 

  

Zapsala: Stanislava Gergelová 

 


