Zápis ze schůze Rady rodičů,ze dne 1.11.2010
Rada rodičů se sešla 1.11.2010,ve složení pro školní rok 2010-2011:
Zúčastnili se : za I.ročník
Záhumenská Jitka , Kopřivová Pavlína
za I.ročník
Závorová Lenka
za II.ročník
Leskovjanová Gabriela , Fojtů Radka
za III.ročník
Zbořilová Erika
za IV. ročník
Komínková Jana , Polišenská Simona
za V. ročník
Gnidová Lenka
za VI. ročník
za VII.ročník
za VIII. ročník Pospíšilová Martina
za IX.ročník
zapisovatel
Komínek Martin
omluven p.Kunc, nedostavil se p. Vršan
k úkolům z minulé schůze :
1, zajistit aby v RR byl z každého ročníku alespoň jeden zástupce z řad rodičů (zajistí paní
Komínková,osloví třídní učitele,kde zástupci chybí) – Povedlo se částečně,přibyli 4 rodiče,viz
účast
2,zajistit,aby na další schůzi RR byli přítomni i členové školské rady (zařídí p.Vršan,ve
spolupráci s paní ředitelkou Blišťanovou)- Nevíme,p. Vršan se nedostavil
3,do 31.10.2010 vybrat příspěvky od žáků ZŠ na školní rok 2010/2011 ( paní Komínková ve
spolupráci s třídními učiteli)-Částečně,zatím vybráno v 1B,2A,5A -úkol trvá
4,termín další schůze byl stanoven na 1.11.2010 18.00 hod,v salónku Hotelu Zlatý Chlum
( termín zamluví paní Pospíšilová )-Splněno,schůze se konala v daném termínu.
5,zefektivnit komunikaci s Obcí Česká Ves,prověřit možnosti čerpání prostředků z obecního
rozpočtu a využíváním případných sponzorských příspěvků ve prospěch dětí ZŠ.(po dohodě paní
Záhumenská )- Zatím nesplněno,úkol trvá
6,informovat rodiče o dění v RR,rozesílat zápisy,a v případě zájmu poskytovat informace.(paní
Záhumenská,p.Komínek )- Děje se tak,úkol trvá
Paní Záhumenská přišla s návrhem,vybudovat chodník pod okny prvního pavilonu,aby děti
nemusely chodit po cestě (od mostu ke škole).Již učinila první kroky ,zjistila majitele dotčených
pozemků a nadále se bude v této věci angažovat.
Další náplň schůze se nesla v duchu Mikulášských a Vánočních svátků,ke kterým se RR bude snažit
jako každoročně přispět svým dílem.Paní Pospíšilová s paní Záhumenskou zajistí nákup
mikulášských balíčků,které posléze žáci 9-tých tříd připraví pro všechny ostatní,v rámci pracovních
činností.
V jednom z dalších bodů se všichni přítomní členové RR shodli na tom,že každý do příští schůze
tj.29.11.2010 přinese návrh,jakým způsobem zefektivnit činnost RR,popřípadě konkrétní nápady a
podněty k různým akcím.
Probralo se daleko více témat,která zde však nebudu zmiňovat,neboť zápis je již tak dosti
obsáhlý,nicméně kdokoli,kdo má zájem o bližší informace,může se obrátit na předsedkyni paní

Záhumenskou,nebo na p.Komínka,či se může zúčastnit další schůze RR a seznámit se s dosavadní i
budoucí činností RR.

Děkujeme všem za účast.

Jitka Záhumenská,Martin Komínek

