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

Zápis z Rady rodičů PATRON 
 

 

Termín rady: 6. 9. 2022 v 15:00 hod. 

Přítomni: Mgr. Petra Dvořáčková - zástupce ZŠL - první stupeň 

  Mgr. Simon Schwab - zástupce ZŠL – druhý stupeň 

  Mgr. Tomáš Dostálek – 2. stupeň ZŠL 

  Rodiče jako zástupce jednotlivých tříd v počtu 14 

 

Aktualizací a novelou nařízení vlády se změnily posty zástupců a vedoucích ve škole. Mgr. Přívratská 

je od 1.9.2022 ve škole v Rychnově nad Kněžnou a zástupce základní školy je pan Mgr. Pavel Pražák. 

Nyní je jeden zástupce jak pro základní školu část logopedická, tak pro část sluchově postižených. 

Ředitelkou školy je nadále paní Mgr. Rindová.  

V případě potřeby je tedy možné obracet se na pana Pražáka, a nebo pana učitele Schwaba.  

Stránky školy budou aktualizovány po ujasnění domény a žáci o tom budou informováni přes bakaláře 

nebo deníčky. 

Nadále platí potřeba rozvíjet logopedickou péči dětí. Je rozšířen kolektiv logopedů a jsou rozšířeny 

výuky řečových dovedností. Rozšířena je i výchova etiky (v 6., 8. a 9. třídě)– v rámci „etická škola a 

podnikavá škola“. 

Přihlašovací údaje do bakalářů jsou stejná jako v přechozích letech a jen novým žákům jsou 

vygenerována nová data.  

Nově je potřeba obědy objednávat na další měsíc. Nejsou již automaticky přihlášeny. Přihlašování je 

pomocí stránek. www.strava.cz 

Opět bude možné využívat jako v loňském roce doučování, budou probíhat projektové dny – pomocí 

projektu EU Šablony III. V průběhu roku budou chodit na praxi žáci z Univerzity Hradec Králové.  

Nabídka kroužků se ještě aktualizuje a jak se usadí školní rozvrhy a kluby a pak budou distribuovány 

dětem. A činnost jsou vždy od 1.října. 

Pozor učitelé mají nově adresu. Jméno.příjmení@nslhk.com ( není tedy již za @zs-logopedicka.cz) 

V areálu školy je nové venkovní posezení, ke kterému se vejde celá třída a je možné jejích využití při 

výuce.  

Pro případ uzavření školy z jakéhokoliv důvodu jsou nadále aktivní google učebny. Kódy do google 

učebny budou rozdány na třídních schůzkách. Rozvrhy budou jak pro běžnou, tak i distanční výuku.  

Výdaje do konce listopadu jsou plánované: 



- Doplňování pitné vody 

- Dýňové slavnosti 

- Vánoční výjezdy všech tříd  

 

Zápis zpracovala: Ing. Eva Adamcová, předseda Rady rodičů  


