
Spolek rodičů a přátel 3. ZŠ Kolín 
 

Zápis z jednání dne 11. 4. 2019: 

V úvodu jednání informovala paní ředitelka 3. ZŠ přítomné rodiče o novinkách ve škole a zároveň konzultovala 

se zástupci rodičů některé vybrané problémy. 

K jednotlivým bodům: 

- kolostav – dle vedení školy je plně funkční (vznikl za podpory TPCA), zastřešený, funguje i na koloběžky 

(skříňky ve škole nejsou vhodné pro umístění koloběžek). Kdo má ze žáků zájem o využívání, pak si 

prostřednictvím třídních učitelů nebo pana školníka Lodla vyžádá klíče k uložení kol; 

- přechod přes ulici (ul. Vávrova) – paní ředitelka požádala o pomoc Spolek rodičů a přátel a doporučila 

společný postup podat žádost na odbor dopravy. Cílem je znemožnit zastavit na přechodu nebo v  jeho 

těsné blízkosti – ideálně využít zelených kuželů korigujících dopravu. Sdružení navrhlo podání vlastní 

žádosti na odbor dopravy – vyřídí Vavrušková Adriana; 

- žákovské knížky – na opakovanou žádost rodičů o vrácení klasických (papírových) žákovských knížek se 

na Pedagogické radě učitelé dohodli, že nebudou rušit již zavedené elektronické žákovské knížky. Škola 

však vytvoří krátký dotazník pro rodiče, zda „chci/nechci“ klasickou žákovskou knížku – škola se poté 

přizpůsobí výsledku hlasování rodičů. Zároveň rodiče diskutovali o možnostech i-školy na mobil 

(aplikace) a o dalších možnostech zjišťování známek dětí; 

- zvýšení částky na oběd – pan předseda spolku rodičů Žert uvedl, že osobně zjišťoval původ surovin ve 

školní kuchyni; rodiče kladou důraz na původ potravin z ČR, ideálně z regionu a na čerstvost ovoce a 

zeleniny. Spolek bude zasílat rodičům krátký dotazník, o kolik jsou ochotni zaplatit více na 1 oběd. Pan 

Žert do té doby zjistí, o kolik Kč je třeba navýšit částku oběda, aby bylo možné vybírat z kvalitnějších a 

regionálních surovin; 

- dále se na jednání konzultovala možnost zřízení bankovního účtu Spolku rodičů a přátel 3. ZŠ k zasílání 

příspěvků – zajistí p. Žert; 

- paní místopředsedkyně spolku Suková je zástupcem žáka 9. třídy a požádala o návrh nového 

místopředsedy, který by ji nahradil.  Byla navržena paní Jana Sýkorová, zástupce 2. C, byla zvolena 

všemi přítomnými hlasy, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti; 

- zástupci Spolku se domluvili, že požádají školu o zřízení bankovního účtu, kam by rodiče mohli zasílat 

stravné a platby za školní klub a kroužky – žádost předá p. Žert; 

- nové stanovy, prodloužení mandátů předsednictva – zpracuje paní Vavrušková, hlasování na 

občanském sdružení rodičů v listopadu 2019; 

- internetové stránky školy jsou dle názoru mnohých rodičů uživatelsky nepřátelské. Hlavním 

problémem je chybovost některých uváděných údajů – dle zástupců při letošním zápisu do 1. tříd 

výskyt chybných dat u 3 přípravných kurzů, rezervační formulář na zápis nabízel časy již od 12:00, 

ačkoli zápis probíhal až od 13:00, což vedlo ke zbytečnému hodinovému čekání některých rodičů a 

budoucích prvňáčků – informace předat zástupcům školy – zajistí p. Žert; 

- systém i-škola:  

a. vznesena stížnost, že v systému nejsou k dispozici kontakty na učitele, což je problém především 

pro rodiče žáků 2. stupně. V případě potřeby zaslání zprávy učiteli je nutno vyhledat kontakt na 

webu školy a pak se opět vracet do i-školy. Spolek požádá vedení školy o opravu a doplnění 

kontaktů na i-školu – žádost předá p. Žert; 

b. nutno ověřit dostupné funkcionality systému. Zájem by byl mj. o přístup pro rodiče, kde by se po 

jednom přihlášení bylo možné podívat na všechny své děti, tedy bez nutnosti se na každé dítě 

znovu logovat – bude vznesen požadavek na zástupce školy; 

- znovu otevřena otázka, zda by bylo možno v pondělí a pátek v jídelně mít na výběr ze dvou jídel, jako 

v ostatní dny - ověří p. Žert; 

- dokončení stavby spojovací haly ZŠ s halou Bios – paní Vavrušková přednesla informaci ze školské 

rady: Dodavatel, který aktuálně na stavbě pracuje, je zavázán ke zhotovení hrubé stavby s termínem 

dokončení 31/05/2019. Dokončovací práce budou prováděny následně. Očekává se, že od začátku 

nového školního roku bude spojovací hala zcela dokončena a připravena k používání. 

 

V Kolíně dne 11. 4. 2019 

Zapsala: Vavrušková Adriana 


