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Základní škola logopedická 
 

RADA RODIČŮ PATRON 
 

 
Školní rok:  2021/2022 

Datum:  21. 9. 2021 

Přítomni:  viz prezenční listina 

 

 

Program: 

 

1) Úvod, přivítání, seznámení s průběhem schůzky, prezence zástupců RR 

2)  Omluvení paní předsedkyně rady rodičů p. Evy Adamcové z pracovních důvodů a 

paní vedoucí ZŠL Mgr. Ivany Přívratské, která je přítomna rodičovské schůzce 

v Rychnově nad Kněžnou 

3) Nabídka zájmových kroužků – nabídka předána na třídní schůzce od 16.00 hodin 

jednotlivým rodičům, tabulka, platba. Poplatky za zájmové kroužky se nezvyšují, 

peníze se předávají třídním učitelům, cena uvedena v tabulce. Zájem je nutné vyjádřit 

do pátku 24. 9. 2021. Činnost zájmových kroužků bude zahájena od 4. 10. 2021 

4) Důležitá je spolupráce mezi školou a rodinou, například kvalitní domácí příprava, 

využití elektronické žákovské knížky rodiči, zadávání DÚ do Bakaláře, využití 

zápisníků u mladších žáků 

5) Důležité je i logopedické procvičování doma s rodiči. Ve škole pracují děti 

s odborníky, logopedy, mají předměty KOD nebo řečová výchova nebo individuální 

logopedická péče. Denně pár minut (logopedická říkadla, písničky, cvičení na rozvoj 

paměti, zraku, sluchu, rozvoj čtenářské gramotnosti) 

6) Provoz školní družiny v pondělí 27. 9. 2021 bude pro přihlášené děti. Děti je možno 

přihlásit do čtvrtka 23. 9. 2021 u kteréhokoliv vychovatele ŠD. Tento den nebude 

v provozu školní jídelna. Program na pondělní den bude včas rodičům oznámen. 

7) Doučování u dětí – dětem bude poskytnuto zdarma doučování ve všech předmětech 

pro všechny přihlášené děti. Rodiče se mohou obrátit na třídní učitele 

8) Požadavek paní předsedkyně Patronu, aby na setkáních byl i někdo z vychovatelů ŠD. 

Dnes přítomna p. Radka Černohousová. Hlasování: nadpoloviční většinou bylo 

schváleno, aby byl přítomen jednání i člen ŠD 
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9) Připomínky ze strany rodičů k webovým stránkám školy a třídy, nutná aktualizace. 

Přehled akcí na měsíc vždy s předstihem na webu třídy (závazné pro třídní učitele, 

vychovatele ŠD) 

10) Připomínky ke školní jídelně: pravidelná setkání stravovací komise, kde mohou 

případné připomínky řešit. Podněty: více zastihnout paní vedoucí na telefonu, různé 

názory na kvalitu jídla, dbát na etiketu (správné stolování), možnost kouknout na 

www.strava.cz a představit jídelníček (rodiče) 

11) Vyúčtování Spolku – viz. zpráva p. Adamcové 

12) Prosba o prodiskutování a schválení příspěvku do RR od rodičů. Paní předsedkyně 

navrhuje částku neměnit, tedy ve výši 300,- korun na školní rok (sourozenci 150,- 

korun) ponechat i v letošním školním roce. Všemi přítomnými jednohlasně schválen 

příspěvek ve výši 300,- korun/1 žák (sourozenci 150,- korun) 

13) Pozvánka pro rodiče a přátele školy na akci s názvem Dýňová slavnost, která se bude 

konat dne 26. 10. 2021(uvnitř i v okolí školy) 

14) Akce v nejbližší době – II. stupeň – představení Malý princ Filharmonie HK, projekt 

Evropský den jazyků, Dýňová slavnost, I. stupeň – divadlo Drak divadelní 

představení, Dýňová slavnost, návštěva knihovny Pohádka 

15) Zjistit zájem o lyžařský nebo turistický kurs pro II. stupeň u rodičů a žáků 

16) Diskuze: na začátku září děti i ZZ obdrží nové přihlašovací údaje do Bakaláře, ranní 

nástupy do školy od 13. 9. již pozvolna, bez nástupů po etapách, provoz ranní školní 

družiny a školního klubu, organizační zajištění, problém s ranním čekáním dětí 

(nevlídné počasí – čekají před školou), stavba altánu – zájem ze strany rodičů (děti se 

schovají před deštěm), plavecký výcvik II. – IV. ročník 

17) Informace o radě rodičů PATRON – děti dostanou do ŽK, poté začne výběr peněz 

18) Projednání návrhů na investice z Patronu: dárky pro žáky 1. a 9. ročníku, dárky pro 

odcházející žáky, Dýňová slavnost, Mikulášská nadílka, celodenní Den dětí, 

sportovně relaxační týden, škola v přírodě, lyžařský kurz, turistický kurz, čtenářská 

gramotnost – Měsíc knihy, vánoční exkurze, dárek pro žáky, kteří se umístili ve finále 

soutěže Boj s pandemií – Petr Dvořák, Nela Řehounková – hlasování – jednomyslně 

odsouhlaseno. 

 

Zapsala: Mgr. Petra Dvořáčková                                                          V Hradci Králové 21. 9. 2021 

 

http://www.strava.cz/

