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Zápis z rady  

Spolku rodičů a přátel školy ZŠ v Jemnici 

konané dne 25. 11. 2019 

 
Rada rodičů byla svolána dne 25. 11. 2019 předsedou spolku Ing. Bohumilem Navrátilem  

dle podmínek stanovených ve stanovách a zúčastnily se jí osoby uvedené na připojené listině 

přítomných.  

 
Program Rady rodičů: 

1. Zahájení, prezence 

2. Schválení programu rady 

3. Zpráva o hospodaření SRPZŠ 

4. Informace o škole, zhodnocení průběhu školního roku, výhled, náměty 

5. Diskuze 

6. Schválení usnesení, závěr 

Ad 1) 

Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a splňují podmínky pro členství ve spolku,  

se zapsali do listiny přítomných a ke svému jménu přidali podpis. Listina přítomných tvoří 

přílohu tohoto zápisu.  Každá třída zvolila svého zástupce (na třídní schůzce 16. 9. 2019). 

 
Ad 2) 

Předseda Ing. Bohumil Navrátil sdělil počet přítomných a rozhodl, že je schůze usnášení 

schopná.  

Celkový počet členů Rady rodičů včetně 3 zástupců školy: 20 

Počet přítomných členů: 18   

 

Ad 3)  

Ekonom školy paní Zuzana Smolejová seznámila přítomné s hospodařením SRPZŠ 

 za uplynulý kalendářní rok  

 s průběžným hospodařením v tomto kalendářním roce 

 

Ředitel školy Zdeněk Hirt upozornil, že vzhledem ke snížení výkupní ceny papíru a při 

současných členských příspěvcích rodičů do SRPZŠ (100,- Kč na podzim a 100,- Kč na jaře) 

nelze udržet vyrovnaný rozpočet. Pokud chce SRPZŠ zachovat podporu dotovaných akcí 

školy na současné úrovni, je nutné navýšit příspěvek o 100,- Kč/1rok (150,- Kč na podzim a 

150,- Kč na jaře).  

Rada hlasovala o navýšení příspěvku SRPZŠ na jeden školní rok z 200,- Kč na 300,- Kč ve 

dvou splátkách (150,- + 150,-), s platností od 1. 2. 2020. 

Návrh byl sedmnácti hlasy přijat, jeden se zdržel hlasování.  

 
Ad 4)  

Ředitel školy seznámil přítomné s průběhem školního roku a plány do budoucna. 

Ad 5) 

Diskuze: 

 Byly vzneseny připomínky k dělení tříd. Připomínky vyústily v diskuzi, zda dělit třídy 

v těchto jednotlivých hodinách na žáky více talentované a žáky, kteří vyžadují práci 
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pomalejším tempem. Ředitel školy vysvětlil, že dělení má prioritně umožnit 

individuální přístup ke všem žákům; talentovaným možnost ukotvit probíranou látku 

rozšiřujícím učivem a všem ostatním upevnit a procvičit základy učiva v menších 

skupinkách. 

 Organizace příměstských táborů: termíny, organizace, ceny.  

Ředitel školy informoval radu, že již dva roky nabízí DDM možnost účasti na 

příměstských táborech, v loňském školním roce dokonce opakovaně prostřednictvím 

letáčků rozdaných do rodin. Nikdy se nepřihlásil dostatečný počet zájemců. Cena 

v prvním kole nabídek za jeden týden v loňském roce se pohybovala od 1 000,- Kč do  

1 500,- Kč (dle nabízené náplně – Angličtina, Keramický, Kulinářský, Pirátský, 

Fotografický). Nepřihlásil se dostatečný počet, tak byla nabídka přepracována na dva 

tábory bez konkrétního zaměření s termínem v posledních dvou týdnech a s cenou 

1 100,- Kč. V ceně je vždy stravování (svačina, oběd, 2. svačina, doprava, vstupné, 

spotřební materiál). Ani v tomto případě se nepřihlásil dostatečný počet zájemců. 

Bylo navrženo pro příští rok: 

o Informaci o organizaci příměstského tábora zapracovat do úvodní prezentace 

při třídní schůzce v září. 

o Organizovat příměstské tábory se všeobecným zaměřením. 

o Nabídku příměstských táborů zveřejnit v Jemnických listech a na webových 

stránkách školy. 

o Prostřednictvím školy distribuovat přihlášky. 

o Organizovat příměstské tábory v posledních dvou týdnech prázdnin. 

 Byl vznesen dotaz na organizaci a cenu soustředění mažoretek. Dotaz bude projednán 

s vedoucím kroužku a Rada rodičů seznámena na příštím zasedání. 

 Na základě připomínky Školské rady konané dne 13. 11. 2019 k organizaci účasti žáků 

školy na veletrhu vzdělávání Didacta v Třebíči. Školská rada v usnesení doporučila 

vedení školy, aby v rámci profesní orientace žáků preferovala zejména hromadné 

návštěvy organizované školou.  Proběhla diskuze. Rada rodičů se shodla na základě 

zkušeností s vlastními dětmi na tom, že tuto konkrétní akci (Didactu) by měli navštívit 

žáci společně s rodiči a škola by tento zájezd organizovat neměla. V rámci propagace 

bylo škole doporučeno připomenout Didactu a zejména možnost účasti rodičů 

společně s dětmi při úvodní prezentaci na začátku školního roku. 

 Byla vznesena připomínka pro vytvoření mapy školy – orientace rodičů po škole. 

 Byla vznesena připomínka k čekání rodičů na děti u skleněného vchodu, při 

vyzvedávání z družin. Dohled u dveří bude poučen o možnosti čekání rodičů ve 

vestibulu v případě nepříznivého počasí. Vedení školy zváží možnost umístit před 

tímto školním vchodem lavičku s ohledem na noční život v Jemnici (rušení nočního 

klidu a nepořádku v jejím okolí v souvislosti s případnými kolemjdoucími 

podnapilými osobami). 

Ad 6)  

Na závěr proběhlo projednání usnesení a předsedající poděkoval přítomným za účast. 

 

V Jemnici dne 25. 11. 2019 

 

 

Ing. Bohumil Navrátil     Mgr. Zdeněk Hirt 

předsedající       zapisovatel 

             


