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

Zápis z Rady rodičů PATRON 
 

Termín rady: 15. 11. 2022 v 15:00 hod. 

Přítomni: Mgr. Simon Schwab – garant ZŠL, výchovný poradce 

Mgr. Petra Dvořáčková – garant ZŠL 

  Mgr. Tomáš Dostálek – 2. stupeň ZŠL 

  Rodiče jako zástupce jednotlivých tříd v počtu 10 

 

1) Rodičům byla Mgr. Schwabem představena nabídka knižního klubu – vánoční katalogy Fragment, 

Egmont, Albatros (žáci i rodiče mohou objednávat knižní tituly a předávat objednávky třídním 

učitelům do 18. 11. 2022, aby byla zajištěno doručení knih do vánočních prázdnin). 

2) Rodiče byli požádáni o prevenci bezpečnosti – nutné respektovat zákazovou značku vjezdu 

v oblasti příjezdové brány do areálu školy. Rodiče požádáni Mgr. Schwabem o parkování                     

u okolních bytových domů. 

3) Podzimní soutěž o nejhezčí výzdobu vyhrála na prvním stupni třída 1.D, na druhém stupni třída 

8.E. Požadavky na odměny pro žáky jsou popsány níže v části odsouhlasených výdajů spolků. 

4) Rodičům byl Mgr. Schwabem představen program doučování žáků z Národního plánu obnovy – 

rodiče a žáci mají stále možnost přihlásit své děti k doučování, které je poskytováno zdarma. 

Požadavky mohou předat Mgr. Dvořáčkové. 

5) Výchovný poradce Mgr. Schwab požádal rodiče o nepřehlížení sebemenších projevů nežádoucího 

chování mezi žáky, rodiče se mohou kdykoliv obrátit s důvěrou na Mgr. Schwaba. 

6) Rodiče byli požádáni Mgr. Schwabem o vysvětlení nutnosti přezouvání svých dětí v prostorách 

školy a respektování pokynů pedagogů. 

7) Mgr. Schwab připomněl nutnost, v rámci důrazu na etiku a etiketu, přizpůsobit oblečení pořádaným 

školním akcím – dress code (např. návštěva divadla). 

8) Rodičům byl představen pokračující projekt Skills Builder a princip Podnikavé školy. Mgr. Dostálek 

pravidelně komunikuje online v rámci projektu s lektorem z Velké Británie. Škola obdržela bronzové 

ocenění za účast a rozvoj měkkých dovedností u žáků v Mezinárodním akcelerátoru. 

9) Rodiče byli pozváni na školní akci Vánoční radování, která bude pořádána pro širokou veřejnost 

ve čtvrtek 15. prosince 2022. Třídy budou zakládat třídní firmy a vést vánoční jarmark. 

10) Mgr. Schwab připomněl důležitost rozvíjet u žáků multikulturní cítění, týmovost. 

11) Ve škole funguje školní poradenské pracoviště – možnost individuálních konzultací, práce                 

se třídou. 

12) Byl personálně posílen tým logopedek školy. Důraz na pravidelnou logopedickou péči každý den – 

práce s knihami, písničkami, povídání o zážitcích ze školy apod. 

13) Mgr. Dvořáčková představila rodičům stav vybíraných ročních příspěvků spolku za školní rok 

2022/2023: celkem vybráno 46.300 Kč. 

14) Mgr. Dvořáčková seznámila rodiče s vánoční exkurzí na 1. stupni. 



15) Odsouhlaseny byly výdaje spolku: 

• Odměna pro třídu 1.D – vítězství v podzimní soutěži na 1. stupni (čokoládový dort) 

• Odměna pro třídu 8.E – vítězství v podzimní soutěži na 2. stupni (bowling) 

• Vánoční exkurze pro 1. až 9. třídu, vč. Rychnova n. K. – 100 Kč/žák 

• Vánoční kino pro 1. až 9. třídu, vč. Rychnova n. K. – 50 Kč/žák 

• Mikulášská nadílka pro 1. až 9. třídu, vč. Rychnova n. K. – 20 Kč/žák 

• Vánoční radování – odměny za účast v soutěžích – 1.000 Kč 

Všechny výdaje byly odsouhlaseny všemi přítomnými členy (PRO – 13, PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0). 

 

 

 

 

Zápis zpracoval: Mgr. Simon Schwab 


