
Spolek rodičů a přátel školy ZŠ logopedická, z.s.  

Zápis z Rady rodičů PATRON 
 

 

Termín rady: 8. 3. 2022 v 15:00 hod. 

Přítomni:  

Mgr. Petra Dvořáčková - zástupce školy - první stupeň 

  Mgr. Simon Schwab - zástupce školy – druhý stupeň 

Radka  

  Rodiče jako zástupce jednotlivých tříd v počtu 8 

 

Zástupci tříd byly na schůzce informování o následujících akcích školy: 

Od druhého pololetí bude začleněna do výuky Formativní hodnocení a zapojení notebooků, počítačů, 

tabletů a mobilů do výuky. Žáci se mají naučit sami sebe hodnotit.  

Bude probíhat druhé kolo pro doučování žáků. Zjišťuje se zájem ze strany učitelů (návrhy od dětí zda 

chtějí něco více procvičit) i žáků.  

První stupeň: Končí plavecký výcvik, rozvoj čtenářské gramotnosti, kulturní povědomí dětí (např. 

návštěva divadla Drak), Bude probíhat zelená burza rostlinek, žákovský senát, oslava Dne vody (jedná 

se o pokusy s vodou). Březen – měsíc knihy bude oslaven a vytvořen Strom literárník.  

Budou probíhat školy v přírodě Liščí farma u Vrchlabí, chata Borůvka ve Velké Úpě. 

Strom literárník bude probíhat i na druhém stupni, dále bude na  konec roku přípraveno slavnostní 

vyřazení 9. tříd, zimní kurz (turistický, snowbordový), exkurze v Praze (celodenní program), péče o okolí 

školy – zelená burza rostlinek.  

ŠD: karneval, návštěva kina, kanisterapie,  Dobrou zprávou je, že paní Přívratská povolila letní družinu. 

Bude probíhat od 15.8. do 19.8. 2022 a každý den bude podniknut jeden výlet. Cena a program bude 

zveřejněno později. Mohou se zúčastnit i děti, které už nejsou ve školení družině.  

Odsouhlaseny byly výdaje spolku a to: 

1) Příspěvek pro I. Stupeň Škola v přírodě a sportovně relaxační týden  

2) Plnící pera pro žáky devátých tříd, přecházející žáky na jinou školu, jako odměna cca 3 000 Kč 

3) Druhý stupeň  - exkurze po Praze 100 kč na žáka (88 dětí na druhém stupni) 8 800 Kč 

4) Zdravotnická brašna – cca 2000 Kč 

5) Knížka pro prvňáčky 

 

Zápis zpracovala: Ing. Eva Adamcová, předseda Rady rodičů PATRON 


