Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola,
Hradec Králové, Štefánikova 549
Základní škola logopedická

RADA RODIČŮ
PATRON
Školní rok: 2018/2019
Datum: 2. 4. 2019
Přítomni:. Mgr. Přívratská, Mgr. Schwab, Mgr. Dvořáčková, p. Kundrtová, p. Machatá, p.
Vlasáková, p. Gulyásová, p. Mládková, p. Kuchová, p. Henclová, p. Vaněk, p. Barnetová, p.
Švejda, p. Halabrínová
1) Úvod, přivítání na setkání RR
2) Vedoucí ZŠL Mgr. I. Přívratská přítomné informovala o oficiálním vzniku RADY RODIČŮ –
bližší informace předá předsedkyně Rady rodičů – p. Adamcová
3) Přítomní byli informováni o způsobu předávání žáků před začátkem vyučování. Vstup do
školy rodičům není povolen, dítě přichází do šatny samo a převléká se. Poté v 8.00 hodin
odchází do třídy. U vchodu funguje dozor, který zaručí bezpečnost žáků. V poslední době
řešen problém u žáka 2. ročníku, kdy rodiče opakovaně porušovali zákaz vstupu do školy.
Situace se vyhrotila a vedení školy muselo přistoupit k asistenci policie při ranním předávání
žáků. V současnosti je žák předán asistentce pedagoga a ta ho přivede do třídy.
4) Nově zavedena možnost využít pro vstup do školy čip. Škola pro žáky otevřena od 6.00 do 17
hodin. Zvonky a telefon na školní družinu u vchodu fungují nadále. Třídní učitelé tuto
informaci předají rodičům na rodičovských schůzkách
5) Škola plánuje vytvořit přechod pro chodce před školou. Někteří rodiče nerespektují zákaz
vjezdu, ohrožují tím nejen plynulou dopravu, ale bezpečí žáků. U přechodu by měl fungovat
také asistent bezpečnosti a dohlížet na bezpečnou cestu dětí do školy.
6) V rámci projektu Svátky jara je pro žáky připraven program o včelách – 1. stupeň vstupné 70,korun, 2. stupeň vstupné 90,- korun. Interaktivní program, včetně dílny, bude trvat 1
vyučovací hodinu a je určen žákům 1. až 8. ročníku. Nad žáky, kteří nezaplatí, bude mít
dohled netřídní pedagog
7) Informace o konání akce JARNÍ BURZA 16. 4. 2019 – škola přijímá hračky, dětské oblečení a
drobné zboží, které nabídne k prodeji za symbolickou cenu. Výtěžek bude věnován na zařízení
relaxační místnosti pro žáky
8) Relaxační místnost snoezelen pro žáky – vytvoření prostoru na relaxaci, odpočinek a pohodu
pro školáky – novinka pro žáky

9) Akce I. a II. stupně:



Úklid kolem školy, zápis do 1. ročníku, návštěva hvězdárny, knihovna Pohádka,
Svátky jara, Dobrodružná noc ve škole, Zvířátkový den, Den prázdných tříd, Den
rodiny, divadlo Drak, kino Cinestar, škola v přírodě, školní výlety



Svátky jara, cyklovýlet do okolí, úklid kolem školy, Den Země, podnikavost, projekt
sexuální výchova, Biocentrál, divadlo Drak, školní výlety

10) ZŠ logopedická chce využít grantové výzvy na volnočasové aktivity – realizace stavby altánu,
úprava hřiště
11) Po kladném přijetí a pozitivním ohlasu na poslední číslo školního časopisu připravujeme nové
číslo tohoto časopisu. Velmi se líbila anketa dětí ze školní družiny – otázka: „Co byste, děti,
dělaly, kdyby do školy nepřišel žádný učitel?“
12) Rada rodičů jednohlasně schválila příspěvek na odměny pro vítězné třídy soutěže o nejhezčí
jarně vyzdobenou třídu a drobný dárek všem zúčastněným třídám. Zároveň RR odhlasovala,
že nevadí v malé míře také sladké odměny žákům
13) Dotaz otce žáka z 1. ročníku na spolupráci klinického a školního logopeda. Odpověď předala
vedoucí ZŠL Mgr. I. Přívratská

Zapsala: Mgr. Petra Dvořáčková

