
ZÁPIS Z PLENÁRNÍ SCHŮZE RODIČŮ - 8. 10. 2019 

Dne 8. 10. 2019 se uskutečnila plenární schůze SRŠ ZŠ Stonařov. Pan ředitel zmínil především 

následující body: 

- projekty školy  

 celoškolní:  „Barevný svět“ – pro rodiny s dětmi (jaro 2020), zdobíme vánoční stromky, 

celoškolní sportovní den, maškarní karneval  

 standardní akce - výběr: vánoční akademie, Mikuláš v ZŠ a MŠ, Halloween, rozsvícení 

vánočního stromu, předvánoční kino, divadla, návštěvy knihoven, spaní ve škole, apod. 

 sportovně zaměřené akce: Děti do bruslí, plavecký kurz, lyžařský kurz 

 evropské projekty: Šablony 2, teamový seminář pro učitele, projekty s odborníkem 

z praxe, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem 

 preventivní akce: Charita Třebíč, Policie ČR 

- školská rada je uprostřed svého funkčního období (nejbližší schůzka říjen 2019) 

- žáci budou i nadále dostávat v pravidelných intervalech mléko a ovoce zdarma: apelace na 

rodiče, aby děti jídlo a pití řádně konzumovaly, lze samozřejmě i odnést domů 

- větší zůstatek ve fondu SRŠ z předloňska se snížil, meziročně cca o 15 tis. Kč, přesto by 

stávající příspěvek (400,- Kč na žáka) měl pokrýt potřebné výdaje  

- příspěvek na SRŠ ve výši 400 Kč na žáka byl jednomyslně schválen všemi přítomnými rodiči, 

nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování 

- pan ředitel vyzval rodiče ke vzájemné komunikaci a nabádal je, aby vedli děti k dodržování 

školního řádu 

- rodiče byli vyzváni, aby děti více využívaly školní jídelnu, a to i v případě odpoledního 

vyučování, kdy se žáci často stravují dosti nevhodným způsobem (brambůrky, cola, 

energetické nápoje), škola varovala zejména před hojnou konzumací energetických nápojů, 

které jsou pro děti zcela nevhodné   

- během vyučování je zákaz používat mobilní telefon, o přestávce ho mají děti povolený 

- protože v poslední době je mobilní telefon využíván o přestávkách ve velké míře, vybídl pan 

ředitel rodiče, aby se ze své pozice snažili působit na děti a vést je k omezení častého 

používání telefonu – zejména např. vzájemného (zvláště nechtěného) focení, apod., aby tyto 

skutečnosti nemusely být řešeny zákazy a další regulací.   

Pan ředitel reagoval na diskusi vedenou minulý týden se zástupci jednotlivých tříd: 

Dotaz na redukci sešitů při hromadné objednávce – odpověď: sešity by z pohledu učitelů neměly 

žákům přebývat, nicméně požadovaný seznam bude učiteli zkontrolován. 

Dotaz na zájezd do Anglie – odpověď: vzhledem k financím by bylo lepší ho plánovat jednou za 2 

roky. Příslušný učitel zjistí orientační zájem. Při velkém zájmu bychom zvážili uspořádání zájezdu i 

v letošním školním roce.  

Dotaz na elektronickou žákovskou knížku – odpověď: zatím zůstane papírová (všem učitelům to 

přijde zatím lepší, jak kvůli kontaktu žáka s rodiči, tak kvůli dostupnosti pro všechny rodiče) 

Byl položen dotaz, zda existuje výhledová možnost úpravy cesty ze školy kolem rybníka „Jarošák“, 

aby se žáci vyhnuli frekventované silnici. Odpověď radní obce byla, že příští rok by mohla být tato 

cesta zařazena do plánu staveb, nicméně je třeba dořešit řadu věcí – např. přesný směr trasy, 

způsob zpevnění apod.  

Škola byla požádána, zda by mohla informovat rodiče, pokud dítě má zaplacený oběd a 

opakovaně na něj nechodí. Bude-li tato skutečnost zřejmá, může tak učitel samozřejmě učinit. Je 



však především na rodičích, aby s dětmi o těchto věcech hovořili a měli je pod kontrolou. Ze strany 

učitelů zazněl tradiční apel na konzumaci polévek ve školní jídelně, což je především u žáků II. 

stupně velký problém. Učitelé nemohou dítě nutit, toto by měl zajistit rodič.  

Plenární schůze se zúčastnilo 22 rodičů a 11 pedagogických pracovníků, včetně vedení školy.   

Dne: 9. 10. 2019 

Sepsala:  Ing. Marie Zvěřinová, doplnil ŘŠ Z. Zdražil 


