
Zápis z rodičovské schůzky ze dne 14. 4. 2014

1. Přivítání rodičů paní ředitelkou.
2. Vedoucí stravování p. uč. Zejmonová podala informace ke změně úhrady stravného od

školního roku 2014 / 2015. Na základě stále častějších požadavků ze strany rodičů, 
provádět úhradu stravného dětí bankovním převodem, a také za poslední měsíce stále 
častější vleklé úhrady stravného za daný měsíc, které často přetrvávají až do dalšího 
měsíce, jsme nuceni provést změnu v systému úhrad stravného a to následovně: 

• bezhotovostní převod v bance na účet školy
• 18.8. – 22.8. (nebo poslední týden v červnu a první týden v červenci) si rodiče 

zajistí vyplnění přihlášky ke stravování dítěte, kde jim bude přidělen variabilní 
symbol platby

• platby budou provedeny zálohově vždy k 20. dni v měsíci na následující měsíc
• 1. platba bude provedena k 25. 8. 2014 a poslední platba za školní rok 

2014/2015  k 20. 5. 2015
• škola bude požadovat potvrzení zadání trvalého příkazu
• vyúčtování příslušného období  bude provedeno k 15. 7. 2015  a přeplatky 

převedeny na účet rodičů
• připomenutí odhlašování obědů
• diskuze s rodiči

Podmínky plateb školného v MŠ a ŠD se nemění.
3. P. uč. Zejmonová pozvala rodiče na oslavy Dne Země v naší škole ve středu 23. 4. a 

seznámila je s programem. Možnost pro příchozí děti vyrobit si náramek za 15,- Kč. 
V případě nepříznivého počasí bude představení probíhat na sále Sokolovny.

4. Připomenutí, že rodiče žáků 5. ročníku by si měli sami zajistit školu, kam bude jejich 
dítě přecházet na 2. stupeň ZŠ.

5. 2. 5. a 9. 5. (pátky po státních svátcích) – jedeme na plaveckou výuku. V jednání je 
plavecká výuka ve čtvrtek 24. 4. v bazénu u Kauflandu. 

6. Po skončení plavecké výuky platí rozvrh ze září. Děti si přinesou cvičební úbory a 
sportovní obuv na Tv.

7. P. ředitelka seznámila rodiče s úhradou pracovních sešitů žáky od 1. 9. 2014. Rodiče 
se seznámili s výší platby na připraveném seznamu.

8. V březnu proběhly platby záloh na školu v přírodě, dosud nebyly uhrazeny platby od 
některých rodičů. Doplatek 1 000,- Kč se bude hradit v hotovosti na rodičovské 
schůzce v květnu, na kterou rodiče přinesou i průkaz zdravotní pojišťovny.

9. Informace ke škole v přírodě:
• termín 8. 6. – 14. 6. 2014
• předání tiskopisů o zdravotní způsobilosti dítěte a seznamu věcí
• získání sponzorského daru na autobusovou dopravu do Krkonoš
• žádost o spolupráci při zajištění dodávky na dopravu zavazadel

10. P. uč. Přibylová podala informace o probíhajícím testování žáků 5. roč. a projektu 
Žadatelé bez občanky? - LEADER bez hranic! Byl zpracován projekt na získání 
vypalovací pece a hrnčířského kruhu s příslušenstvím, který děti prezentovaly, poté 
také byly hodnotiteli ostatních projektů. Dotace byla naší škole přiznána.



11. P. uč. Levová podala informace o zapojení do celostátní soutěže Staň se záchranářem. 
Souhlas rodičů se zřízením mailové adresy dětí. Rodiče dětí, které mail. adresu 
nemají, zajistí její zřízení.

12. Nabídka knih a CD pro domácí přípravu.
13. Seznámení s akcemi : 

• 16. 4. beseda o obojživelnících, čištění studánky (vhodné oblečení a holiny)
• 10. 5. Vystoupení ke Dni matek na sále Sokolovny od 14h
• 19. 5. výlet dětí z MŠ do indiánské vesničky
• 19. 5. Výlet dětí ze ZŠ do Prahy (exkurze na letišti V. Havla a prohlídka 

památek) – platba 370,- Kč, odjezd již v 6,45h 
• 21. 5. Sloupský tyjátr – přehlídka dětí z málotřídních škol

14. Informace k prospěchů žáků ve třídách.


