
Celoškolní výbor SRPŠ 12. 9. 2022 

Přítomni: zástupci rodičů všech tříd, ředitelka školy, zástupce ředitele, zapisovatelka 
Schůzi vedla: Mgr. Věra Špačková 
Zapisovatelka: Mgr. Lucie Kolouchová 

PROGRAM 
 

1) Přivítání v novém školním roce 
2) Změny na místech zaměstnanců školy a počet žáků 
3) Zpráva o hospodaření  
4) Schválení příspěvku 200 Kč na žáka a plán čerpání prostředků 
5) ONIV – Žádost o mimořádnou úhradu nákladů spojených s dopravou žáků na plavání 

v roce 2022 
6) Informace o opravách v průběhu letních prázdnin 
7) Termín další schůzky výboru SRPŠ, ředitelské volno 18. 11. 
8) Informace pro třídní schůzky 
9) Nabídka kroužků 
10) Seznámení s celoročním plánem akcí 
11) Informace o zapojení školy do grantů 
12) Žádost o uvolnění z odpoledního vyučování kvůli odjezdu autobusu 
13) Úrazy  
14) Covid 
15) Žádost o finanční sponzorské dary na pomůcky 
16) Prodej reklamních předmětů 
17) Dotazy 

 
Ad 2)  
Ředitelka školy (dále ŘŠ) informovala přítomné o personálních změnách na škole a počtech 
žáků k 1. 9. 2022.  

- odchod Mgr. Marie Slané a Mgr. Aleny Gajdošíkové do důchodu 
- nástup Mgr. Kamily Hruškovské místo Mgr. Marie Slané 
- rozložení hodin Mgr. Gajdošíkové v šestém ročníku mezi učitele prvního stupně, 

v sedmém ročníku přebírá Bc. Petr Voneš 
- návrat Mgr. Lucie Kolouchové z RD 
- příchod nových asistentek pedagoga – Lenky Pykové do 1.B a Jany Vrbové do 2. B 
- odchod Jany Mikulové ze ŠD, nástup Petry Kratochvílové 
- nově zástupkyní pro 1. stupeň Mgr. Iva Klímová. 

 
K 1. 9. 2022 je zapsáno 327 žáků, z toho 187 na 1. stupni, 140 na 2. stupni.  

 
Ad 3)  
Zprávu o hospodaření podala paní Tomková. Aktuální stav na účtu je 114 837 Kč. Čerpání 
probíhalo podle schváleného plánu. Nejvyšší výdaje činily reklamní předměty k 60. výročí 



založení školy a dlouhodobé preventivní programy pro žáky 1. – 9. ročníků. Příjmy byly 
především z příspěvků rodičů, sběru papíru a oleje.  
 
ŘŠ vyzvala rodiče (žáky), aby se aktivně zapojili do sběru papíru kvůli zvýšení příjmů. 
 
Ad 4) 
Jednohlasně byl schválen příspěvek 200 Kč na žáka (uhradit do konce října) a plán čerpání 
příspěvků (viz příloha). 
 
Ad 5)  
ŘŠ žádá o mimořádnou úhradu nákladů spojených s dopravou žáků na plavání v roce 2022. 
Schváleno. Při hlasování se jeden člen zdržel, ostatní byli pro.  
 
Ad 6)  

- rekonstrukce WC v prvním patře 
- výměna světlíků v přízemí 
- výměna dveří u pana školníka 
- renovace kabinetu Čj a učebny 71  
- reorganizace kanceláře ZŘŠ  
- výmalba pěti tříd, kabinetů a chodby v přízemí 

 
Ad 7) 
Termín další schůzky výboru SRPŠ byl stanoven na 17. 4. 2022. ŘŠ informovala o ředitelském 
volnu 18. 11. 2022 po státním svátku 17. 11. 2022. 
 
Ad 8)  
Informace pro třídní schůzky 

- školní řád 
- náhrada škod 
- ovoce a mléko do škol pouze pro 1. stupeň (závoz – v úterý jedenkrát za měsíc) 
- pobyt dojíždějících žáků před vyučováním v ŠD III. a ve volné hodině v učebně č. 71, 

kde je zajištěn dozor nad žáky 
- zdůrazněno omlouvání žáků do tří dnů 
- případná distanční výuka je pro žáky povinná 
- zákaz vstupu rodičů do školy (s výjimkou schůzek SRPŠ, konzultací s učiteli (po 

vyučování), vyzvednutí dítěte ve škole při nevolnosti a úrazu) 
- konzultační hodiny učitelů každé pondělí (termíny konzultací je potřeba nahlásit 

předem) 
o 1. stupeň 13.00 – 14.00  
o 2. stupeň 14.00 – 15.00  
o ředitelka školy 15.00 - 16.30  

- osvobození z Tv do 15. 9.  2022 – žádost ke stažení na webu, nutno doložit potvrzením 
lékaře 



- povinnost rodiče – jednou týdně kontrolovat a podepisovat elektronickou ŽK ve Škole 
OnLine  

- upozornění na omezené funkce v mobilní aplikaci (v případě problémů s připojením je 
potřeba kontaktovat školu) 

- předem známou nepřítomnost omlouvat den předem 
- informace o kroužcích 

 
Ad 9)  
Zahájení kroužků pod DDM proběhne v týdnu od 19. 9. 2022, pod ŠD již od 12. 9. 2022. 
 
Ad 10) 
Plán akcí je vyvěšen na stránkách školy. Ples k 60. výročí školy je plánován na 26. 11. 2022. 
Prosba ŘŠ o pomoc s organizací a o věcné sponzorské dary do tomboly. 

 
Ad 11) 

- doučování žáků v rámci NDP 
- potravinová pomoc pro rodiny v hmotné nouzi 
- projekt Implementace KAP na podporu digitálních gramotností žáků 
- Erasmus – plánovaný výjezd 
- JAK I. (tandemová výuka, projektové dny, DVPP, inovace ve výuce s využitím 

digitální technologie) 
 

Ad 12) 
Žádost k uvolňování žáků z odpoledního vyučování maximálně o 10 minut dříve z důvodu 
odjezdu autobusů je ke stažení na stránkách školy. 
 
Ad 13) 
V případě úrazu žáků je kontaktován zákonný zástupce, který dítě odvede k lékaři, je nutné 
vyzvednout si formulář dokládající lékařské ošetření, tento formulář je třeba do tří dnů 
odevzdat ve škole, v případě následného léčení je k dispozici u ŘŠ formulář na odškodnění 
úrazu od pojišťovny. 
 
Ad 14)  
Aktuálně nejsou žádná hygienická opatření nebo nařízení z ministerstva ohledně covidu. 
V případě, že se dítě necítí dobře, zůstane doma, pokud se prokáže covid, následuje 
karanténa 7 dní, sourozenci bez příznaků a s ranním negativním testem mohou do školy. 
Výzva ke zodpovědnosti rodičů v této situaci. 
 
Ad 15) 
Vzhledem ke snížení finančních prostředků z ONIV v roce 2022 o 40 %, požádala ŘŠ o 
případné finanční dary na učební pomůcky. 

 
Ad 16)  



Po skončení schůzky výboru SRPŠ je možné zakoupit nebo zamluvit si reklamní předměty k 60. 
výročí školy. 
 
Ad 17) 
Dotaz: 
Je možné že budou zavřeny školy v souvislosti s energetickou krizí?  
Odpověď: 
Tyto informace zatím nejsou k dispozici. O uzavření školy rozhodují vyšší orgány MŠMT, 
popřípadě zřizovatel (např. možnost prodloužení vánočních nebo jarních prázdnin formou 
distanční výuky). 
 

 

 

 

 

 

 


