
Zápis ze schůze 2. 5. 2019 

1. Zahájení schůze 

2. Informace od p. ředitelky        

▪ proběhl zápis do prvních tříd, účast 100 dětí 

▪ rekonstrukce budovy – probíhá podle plánu 

▪ přijímací řízení – úspěšné 

▪ třídní schůzky – prodloužena doba do 18:00 hodin, kdo se nemůže dostavit, může se s třídním 

učitelem domluvit individuálně 

▪ ranní dozor na přechodu – ZŠ nemá písemnou dohodu s Městskou policií, policie je většinou 

přítomna, v mimořádných situacích volá p. ředitelka na Městskou Policii. 

▪ ovoce a mléko do škol – v této době je posíláno české mléko, v programu zůstáváme 

Z diskuze: 

Dotaz důvěrníků na fotodokumentaci z nově rekonstruované školy na Tišnovské. 

- Bude vypracovaná fotokniha z průběhu rekonstrukce, která bude poskytnuta k nahlédnutí. 

Rodiče si stěžují na školní jídelnu, v jídle na přání od sedmých tříd byla pizza - kladen důraz dětí, aby byla 

bez hub. Pizza houby obsahovala a navíc to byl zmrazený polotovar. 

Důvěrníci navrhují, aby místo jogurtů, které dostávají žáci k obědu v jídelně, se investovalo do kvalitnějších 

potravin a nekupovaly se polotovary. Podle informací žáků o jogurty není zájem. Školní jídelna – v řešení. 

3. Rozpočet spolku – informace p. Holíková  

▪ aktuální stav účtu 

▪ hrazeno: LVK (doprava) + pobytový LVK (doprava) 

▪ plavání (doprava) 

▪ bude hrazena doprava: Praha (5. třídy) a Terezín (9. třídy)  

 

4. Akce spolku – termín stanoven na 6. 6. 2019 v 17:00 hodin 

▪ doprovodné programy nebudou 

▪ žáci si nalepí pozvánky do ŽK a účast na soutěžích – nutný podpis rodičů 

▪ V. Kratochvíl si obejde třídy a zjistí počet zájemců 

▪ soutěže vymyslí důvěrníci a p. Kratochvíl 

▪ židličky žádné nebudou 

▪ ceny pro výherce – velká, malá a menší zmrzlina 

Zajištění a organizace: 

▪ zaslání plakátu naší akce do Exitu a Zpravodaje města– zajistí M. Lavická 

▪ skákací hrad, nápoje od AG Foods – M. Holíková 

▪ párkovače, doprovodná akce od Červeného kříže – P. Vitoušová 

▪ rohlíky a párky od Slámů – M. Lavická 

▪ na výrobu perníčků se zeptá I. Hadašová. 

▪ stroje na pití z jídelny, moderátor – zajistí L. Závodníková 

5. Termín další schůze – 21. 5. 2019 v 17:00 hodin 

Spolek žádá všechny třídní důvěrníky o pomoc při organizaci akce, účasti na akci a pomoc s dohledem 

nad žáky při soutěžích. 

Leona Závodníková 


