
Rada SPOLKU RODIČŮ dne 12.6. 2017 

Program: 

1) Změna názvu + změna stanov SR na “ SPOLEK RODIČŮ ”, nahlášeno na 

Rejstříkový soud v Českých Budějovicích prostřednictvím předsedy Rady rodičů 

panem Ing. M.Černým 

2) ŠD - pokračujeme opatření pro zvýšení bezpečnosti dětí – odchody a příchody jsou  

         evidovány přes Školní program prostřednictvím čipů 

- v současné době probíhá zápis dětí do ŠD pro školní rok 2017/18: 

kapacita stále 220 dětí (7 -8 oddělení) - jen pro děti 1.stupně 

přednost přijetí mají vždy ti mladší 1. až 3.ročník (starší pouze v případě 

umístění mladšího sourozence, a nebo volného místa ) 

poplatek za ŠD se nezvyšuje zůstává ve výši 200 Kč/ měsíc 

3) Proběhl zápis do 1. tříd 6. a 7. 4. 2017: 

            Zapsané děti 89, z toho:  4 děti odešli na sportovní školu ZŠ Grunwaldova 

      10 dětí dostalo odklad školní docházky 

      75 dětí přijato + 1 přestup po zápisech 

           Od 1.9. 2017 v  bude 76 žáků ve třech prvních třídách.  

           Třídní učitelky:   1.A   Mgr. Jana Šimková 

      1.B   Mgr. Ivana Hanousková 

      1.C   Mgr. Irena Pilečková 

4) Projednání aktuálních výchovných opatření (viz Bakalář) = problém 1.A (Denis 

Košík)  - poděkování (pí. Koškové za trpělivost, pí. Jandové a zejména pí. Kloudové 

za aktivitu směrem k řešení). Od 29. května je Denis Košík umístěn na  ambulatním 

pobytu ve SVP do konce školního roku. O jeho dalším pobytu od září 2017 se vede 

jednání. 

 

5) Přijímací řízení 12. a 19.4. 2017 jednotná přijímací zk  Čj a M (Cermat):  

 z 5. tříd konalo 22 žáků = bylo na víceletá gymnázia přijato 13 žáků 

 7. tř = 2 žáci (2 = 7.B)  = na   6-leté byli oba přijati 

            Kolektivy současných 5. tříd se nemění, ale  byly pouze doplněny o žáky z cizích obcí   

            (zejména ZŠ Boršov), a proto budeme mít 3.šesté třídy. 

            Třídní učitelé 6. tříd:     6.A  Mgr. Marek Lintner 

      6.B  Mgr. Petra Adamčíková 

      6.C  Mgr. Michaela Kopsová 

             

             V současné době je do naší základní školy s kapacitou 680 žáků zapsáno již 677  

       žáků, tj. smíme přijmout již jen 3 žáky a pak budeme odmítat, i když budou z obvodu  

       školy. 

       Třídní učitelé 4.tříd:  4.A Mgr. Alena Latková;      4.B Mgr. Eva Anderlová;             

                                         4.C Mgr. Ludmila Mičanová 

       Současné 7.ročníky se do příštího školního roku dělit nebudou. 

       Z důvodu zlepšení výstupů z výuky budeme nově dělit žáky na část hodin  

       v předmětech český jazyk a matematika ve 2., 3. a 8.ročnících 

 



6) Zdárně se postupně ukončují projekty “Šablony”= bezplatné doučování žáků (M - 

9.r. zaměřeno na příjm.zk); (AJ 1.stup.);   (AJ 2.stup.); (ČJ a M 1.stup.) a  klub 

zábavné logiky 

Speciální pedagog - Mgr. Kloudová a  školní asistent Mgr. Pecha v rámci projektu 

budou nadále pokračovat i v příštím školním roce. 

Od září se opět otevře možnost doučování žáků a klub zábavné logiky. 

 

7) V polovině května proběhla ještě jednu sběrovou akce, podařilo se odevzdat papír za 

4.100,- Kč  = poděkování rodičům, kteří pomohli 

8) V květnu proběhlo přijímací řízení do MŠ. Původně bylo plánováno přijmout 18 dětí, 

ale z důvodu neplánovaného přestupu dětí do MŠ Papírenská, jsme nakonec přijali 26 

dětí. (U zápisu bylo 48 dětí ; 13 dětí vzalo žádost zpět a  9 dětí nebylo přijato). 

9) Organizovali jsme celostátní soutěž v programování: “Mladý programátor” ve dnech      

12. - 14. května 2017  a dále Baltík 2017 ve dnech 9. a 10.6. 2017 - poděkování         

pí Mgr. L.  Jandové a Mgr. R. Zemkové za celoroční práci v oblasti práce s dětmi 

10) Vybraní žáci 7.tříd - Pohár rozhlasu 1.místo v krajském kole, postup do celostátního 

kola Poháru rozhlasu v Kladně  dne 6.6. 2017, kde obsadili 5. místo  = udělena 

pochvala ŘŠ za vzornou reprezentaci školy 

11) Zkoušky YLE Cambridge AJ 25.-26.5.2017 v úrovních Starters, Movers, Flyers 

konalo celkem 32 žáků 1.stupně a 10 žáků 2.stupně konalo zkoušky KET = 

poděkování pí. Latkové  za přípravu žáků a pí Broukalové a Pekočové za přípravu 

žáků a organizaci zkoušek.   Předávání certifikátů zkoušek YLE  Cambridge AJ 

dne 28. 6. v 11,00 v Britském centru v ČB. 

12) Dopravní situace před školou – poděkování všem rodičům za respektování prosby 

vedení školy zaslané e-mailem. 

Zřízení přechodu v ul. K. Lávičky zatím dle vyjádření Statutárního města Č. 

Budějovice není v brzké době reálné, neboť jeho zřízení se plánuje jako investice až 

s rekonstrukcí ul. L. Kuby. Odborem dopravy zatím nabídnuto  provizorní řešení = 

změna dopravního značení,  které donutí řidiče na křižovatce zpomalit. 

Dohodnuto, že: „Změna dopravního značení (na pravidlo pravé ruky) na křižovatce L. 

Kuby a K. Lávičky nezlepší bezpečnost dětí při přecházení dětí ulice K. Lávičky při 

příchodu a odchodu dětí do školy a školní družiny.  

13) Focení žáků – hrazeno z prostředků Spolku rodičů (jak vystavit fa ?) 

14) Školní mléko – od září budou dostávat žáci 1 x týdně neochucený mléčný výrobek 

úplně zdarma, ale po zbývající dny si budou muset (pokud budou chtít) kupovat 

mléčné výrobky za plnou cenu. 

 

 

Zapsal dne 12.6.  2017 : 

Mgr. Miroslav Kůs, ŘŠ            

ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, České Budějovice 

 


