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

Zápis z Rady rodičů PATRON 
 

 

Termín rady: 24. 1. 2023 v 15:00 hod. 

Přítomni: Mgr. Petra Dvořáčková – garant ZŠL – první stupeň 

  Mgr. Simon Schwab – garant ZŠL – druhý stupeň 

  Mgr. Tomáš Dostálek – 2. stupeň ZŠL 

  Rodiče jako zástupce jednotlivých tříd v počtu 12 

 

Schůzku zahájil pan Mgr. Schwab a informoval o následujících nabídkách, akcích a žádostech: 

1. Pro žáky pro podporu čtenářské gramotnosti je možnost objednání knih za zvýhodněné ceny 

od společnosti Albatros. Tato nabídka chodí pro děti v podobě letáku od společnosti.  

2. Velkým problémem v prostorách před areálem školy je nerespektování zákazových značek, 

tedy zákaz vjezdu k bráně do areálu školy. Žádáme všechny o dodržování dopravních 

předpisů. Zástupce pan Robert Miksa přednese požadavek na pomoc s neukázněnými řidiči 

na Radě školy, která proběhne dne 2. 2. 2023. Nečekejme, až se stane nějaké neštěstí               

a parkujme prosím na místech určených k parkování! Vždy se dá nějaké místo najít –                

i když je to třeba kousek dál od školy.  

3. Bylo uzavřeno první pololetí. Celkem proběhlo 70 schůzek ohledně nevhodného chování. 

Prosíme učte doma děti, jak se mají k ostatním chovat. S respektem, ve třídě se chovali slušně 

a zodpovědně. Agresivita narůstá u všech věkových kategorií.  

Dále byly představeny panem Mgr. Dostálkem školní akce do konce roku a následující informace: 

• 31. ledna: pololetní dovádění s předáním pololetního výpisu vysvědčení. 

• Únor: Projektové vyučování (PV) Mladý novinář. 

• Březen: PV: Měsíc knihy, proběhne lyžařský výcvik a turistický pobyt. 

• Koncem březne PV: svátky jara s burzou rostlinek. 

• Duben: PV Ke dni Země, exkurze pro druhý stupeň – návštěva Prahy. 

• Květen: PV Sexuální výchova, Ekologie z blízka a Etická výchova, proběhne focení žáků               

a pedagogů. 

• Červen: Den dětí, Projektový týden – věnovaný šikaně, projektový den: Etika v nás, třídní výlety, 

slavnostní vyřazování deváťáků. 

V oblasti ICT: Před Vánocemi dostala škola sadu notebooku, probíhá modernizace počítačů pro učitele 

a nákup nových projektorů a interaktivních tabulí. K dispozici bude i virtuální realita. 

 

 



 

Paní Mgr. Dvořáčková informovala o pokračování doúčtování žáků z Národního plánu obnovy. Pokud 

by některé děti chtěly, mohou se obrátit přes třídního učitele. Probíhá projekt čtenářské dílny                       

pro 1. i 2. stupeň – rozvoj čtenářské gramotnosti pro prvňáčky, doučování prvňáčků. Do června je tedy 

možné doučování. 

Vyúčtování financí spolku: 

Pořadí Popis Příjmy  Výdaje 

1 Příjmy z členských příspěvků hotově 30 900 Kč   

2 příjmy z členských příspěvků na účet 15 600 Kč   

1 Fontana – pitná voda v barelech   3 013 Kč 

2 Mikulášský balíček   2 606 Kč 

3. Vánoční kino   5 650 Kč 

4 Vánoční exkurze   7 566 Kč 

5 Vánoční soutěže   844 Kč 

6 Náklady na vedení spolku   158 Kč 

        

  Plán     

7 Fontana - pitná voda v barelech   7 000 Kč 

8 knížka pro prvňáčky   2 400 Kč 

9 Plavání pro děti z Rychnova n.K.   4 500 Kč 

10 Dárek pro žáky devátých tříd   2 090 Kč 

11 Lyžařský kurz - druhý stupeň   4 000 Kč 

12 S-R týden pro první stupeň   7 000 Kč 

Celkem 46 500 Kč 46 827 Kč 

Zůstatek z roku 2021-2022 3 812 Kč 

Předpokládaný zůstatek na konci šk.roku celkem 3 485 Kč 

 

 

Plánované výdaje byly schváleny v počtu 15 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel. 

 

 

Zápis zpracovala: Ing. Eva Adamcová, předseda Rady rodičů  


