
1 

 

Zápis z Výborové schůze Spolku rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 18.4.2016 

 

Přítomni:  
Za ZŠ Židlochovice: Ing. Jana Králová, Mgr. Ivana Koždoňová, Mgr. Jakub Janča, Gabriela 

Kotrcová 

Za třídní důvěrníky: Ing. et Mgr. Irena Adler Pavelková, Lada Kuncová, Ing. Michaela 

Hlaváčková, Lenka Kolouchová, Ing. Ivana Flajšingerová, Renata Heinrichová, Radomír 

Kurečka, Stanislava Gergelová, Renata Bednářová, Blažena Presová, Jarmila Zemanová, 

Tomáš Záděra.  

 

Program: 

 

1. Zahájení  

Schůzi zahájila předsedkyně SR Stanislava Gergelová, přivítala členy vedení ZŠ a přítomné 

třídní důvěrníky.   

 

2. Informace o hospodaření SR při ZŠ Židlochovice  

- kompletní přehled sestavený v excel tabulce prezentovala hospodářka školy p. Kotrcová, 

- v tabulce byly patrny částky, které byly schváleny v rozpočtu na školní rok 2015/16, ve 

druhém sloupci k nim byla přiřazena výše jejich čerpání, 

- oproti původnímu plánu bylo na příspěvcích vybráno o téměř 50.000,- Kč více,  

- bylo sděleno, s jakými akcemi a nákupy se do konce srpna ještě počítá, 

- byly čerpány finanční prostředky na odměnu pro soutěž „Skokan roku“, finanční podporu 

zde původně přislíbil starosta města, k realizaci ale nedošlo, proto bylo čerpáno z rozpočtu 

10.000,- Kč, nyní již odměna za 5.000,- Kč, druhá bude na konci školního roku, 

- do rozpočtu pro další školní rok lze navrhnout příspěvek pro děti ze sociálně slabých rodin, 

aby se i tyto mohly účastnit školních akcí, 

- Ing. Flajšingerová upozornila na nutnost prověření plného čerpání finančních prostředků 

v rozpočtu. 

 

3. Informace SR  

- Ing. Gergelová předala přítomným k dispozici zprávu o činnosti ŠAK, kterou vypracoval 

Mgr. Přichystal, 

- v 1. A, TU Mgr. Srncová, velmi živé, rychlé děti, řeší se střídáním aktivit cca po dvaceti 

minutách, ve třídě je koberec, dětí pobíhají. Ve třídě je asistent. 

- ve škole je možno zakoupit drobné sladkosti, děti si vyměňují drobné hračky, aby získaly 

peníze, škola už o těchto aktivitách ví, již není povoleno, jednalo se o individuální akce mezi 

dětmi, které nebyly záležitostí učitelek. Škola pouze vydává mléko, prodává tyčinky za 

účelem koupě v případě zapomenuté svačiny. Neprodávají se sladkosti, bonbóny. 

- ve 4. A Mgr. Brenkusová, došlo ke zlepšení vztahů v kolektivu, třídu navštívil psycholog, 

speciální pedagog, probíhaly zde stmelovací aktivity. TU zůstane. 

- ředitelka školy sdělila, že v průběhu roku pravidelně probíhají různá šetření pro zjištění 

klimatu třídy (nejčastěji po začátku roku – září, říjen, potom pro zjištění změn listopad, 

prosinec), průběžně jsou zařazovány aktivity pro zlepšení klimatu ve škole, pravidelně se 

šesté ročníky zúčastňují adaptačních programů. 

- 2. B Mgr. Chmelková  ke spokojenosti byl vyřešen problém s chlapci, 

- 3. A Mgr. Kotalová – bude opouštět školu, škola bude pedagoga přijímat, 

- pochvala 5. B p. učitelce Mrázkové, komentář ředitelky školy o průběhu soutěže Zlatý Ámos 
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- dotaz na přesun tříd ve šk. roce 2016/17 – odpověď ředitelky školy – ještě nevíme počet 

prvních tříd, pokud budou dvě, pak na Tyršově zůstává třída Mgr. Mrázkové a Mgr. 

Dobrovolné, pokud budou tři, potom bude jedna třída na Komenského. 

- zpráva ředitelky školy, že šestých tříd bude ve šk. roce 2016/17 asi pět, 

- vyjádření k družině – ranní družina je plánována i na Tyršově, po vyučování oběd a odchod 

ke kostelu, vzhledem k počtu žáků jsou obsazeny i odborné učebny, 

- informace, že od 1.9.2017 budou již započaty stavební práce na přístavbě, stěhování v době 

letních prázdnin, 

- dotaz – proč je v projektu myšleno osm tříd, když je potřeba deset – odpověď: na 

Komenského je pět kmenových tříd, a to je dostačující, 

- dotaz k vyhodnocení dotazníku o stravování – odpovědi stále nejsou zpracovány, Mgr. 

Nováková a Mgr. Bartáková účastny školské komise, 

- v únoru proběhlo šetření na téma „Klima školy“, do konce školního roku bude vyhodnocení, 

informace budou na webových stránkách školy, 

- dotaz – proč mají být první třídy na Tyršově? Odpověď: z provozních důvodů, učitelky zde 

mají kompletní agendu, 

- dotaz, zda se plánuje změna provozovatele školní jídelny? Odpověď: Smlouva nájemce 

s městem je do konce r. 2017, zřizovatel = město nechce vstupovat do konfliktu, následně se 

bude vypisovat nové výběrové řízení. Jsou různé varianty řešení, 

- 6. třídy – povinně volitelné předměty – učivo má plán, tříletý, navazující (informatika, 

konverzace AJ), rozdělení proběhne po konzultacích s vyučujícími, 

- dotaz Ing. Gergelové, zda má někdo z přítomných návrh na odměny za prospěch a výsledky, 

navrženo, aby byly případné podněty zaslány do mailu, jako vhodná varianta byl schválen 

nákup knižních poukázek, 

- připomínka k aktualizaci kontaktů na všechny třídní důvěrníky, téměř nikdo nekomunikuje, 

- 8. A velká pochvala za výlet „přežití v přírodě“, 

- nabídka exkurze – policejní útvar, policejní potápěči od pana Záděry, 

- informace o spolupráci s dopravním inspektorátem na železnici – 2. stupeň – vlaková 

doprava – BESIP, prevence, 

- dotaz k učebnicím – Prvouka pro 3. ročník – zelená učebnice. Texty nesouvislé, nepřesné. 

Odpověď ředitelky: učebnice byly stanoveny předmětovou komisí (11 učitelů), učí se dle 

ŠVP, učebnice těmto požadavkům odpovídá.   

 

 

 

 

Zapsala: Stanislava Gergelová, předseda SR  

 

   


