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

Zápis z Rady rodičů PATRON 
 

 

Termín rady: 17. 5. 2022 v 15:00 hod. 

Přítomni: Mgr. Ivana Přívratská – vedoucí ZŠL 

Mgr. Petra Dvořáčková - zástupce ZŠL - první stupeň 

  Mgr. Simon Schwab - zástupce ZŠL – druhý stupeň 

  Rodiče jako zástupce jednotlivých tříd v počtu 9 

 

Byl vydán časopis Logozprávy. Pokud budeme mít návrh na zapojení nějakého tématu – je tento nápad 

vítán. 

Probíhá rekonstrukce objektu internátu – rekonstrukce probíhá v první polovině a pak bude následovat 

druhá část. Chod SPC zůstal zachován hlavně v dopoledních hodinách, kdy jsou práce na objektu 

omezeny. Přestavba internátu je v rámci akcí rekonstrukce celého areálu školy. Prvně bylo rozšiřováno 

učiliště, následně Centrum komplexní podpory pro sluchově postižené žáky, nyní internát a plánuje se 

výstavba Vyšší odborné školy. 

Žáci logopedické školy se dobře etablovali na akcích školy, což zvyšuje příznivou prezentaci školy. 

Celkově se prospěchově žáci ve škole dle sdělení paní Přívratské zlepšili. 

 V rámci schůzky podala paní Přívratská informaci o situaci, které ve škole nastala při tělesné výchově 

a vedla k odchodu pana učitele Skořepy. 

První stupeň připravuje program na Den dětí. 

Bude probíhat celoškolní akce – fotografování tříd 20. 5. 2022. 

Nad druhém stupni bude projekt věnovaný sexuální východě a počínaje prvním červnem je zajištěn 

program na Den dětí a sportovně relaxační týden (etická výchova, dopravní východy, cyklovýlety…). 

Odsouhlaseny byly výdaje spolku: 

1) Příspěvek pro I. stupeň: škola v přírodě a sportovně relaxační týden  (výdaj cca 200 Kč /žák)  

2) Zdravotnická brašna první pomoci  cca 3 000 Kč.  

3) Knížka pro prvňáčky – 200 Kč žák 32 prvňáčků 

V termínu od 15. do 18. června budou uzavírány známky.  

Schválen byl příspěvek na další rok ve stejné výši jako v předchozích letech ve výši 300 Kč/žáka 

(v případě dvou dětí 150 Kč/dítě). 

 

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


