
Celoškolní výbor SRPŠ 10. 4. 2017 
 

Přítomni: zástupci rodičů všech tříd, ředitelka školy, zástupce ředitele, zapisovatel 

 

Schůzi vedla ředitelka školy. 

 

Program: 1) odpovědi na dotazy z minulého SRPŠ: 

- připomínky ke stravování byly zodpovězeny na dni otevřených 

dveří přímo v jídelně 

- bruslení chlapců 8. ročníků nebylo možné zajistit z organizačních 

důvodů (led obsazen jinou organizací) 

 

 2) zpráva o hospodaření – pí Svobodová – stav na účtu 111 833 Kč, čerpání 

probíhalo dle schváleného plánu 

 

3) informace o pochvalách, neprospívajících žácích a kázeňských opatřeních za 

třetí čtvrtletí – je nutné více dbát na přípravu do školy a vědět, kde děti tráví 

volný čas 

 

4) sběr papíru proběhne ve dnech 9. – 12. 5. před vyučováním a v odpoledních 

hodinách, sběr pomerančové kůry v červnu (termín bude upřesněn)  

 

5) probíhá testování SCIO pro žáky 5. ročníků, zatím v 5. A výsledky 

z matematiky a českého jazyka byly nadprůměrné, v 5. B byly průměrné 

 

6) v termínu 2. – 5. 5. proběhne návštěva žáků v Medzilaborcích, přibližný 

program žáci znají, dále bude upřesněno   

 

7) pozvání rodičů na školní akademii dne 15. 6. v zámecké jízdárně 

   

8) informace o povinně volitelných předmětech pro 2. stupeň na rok 2017-18 – 

některé předměty zůstávají ještě otevřené  

 

9) ve dnech 4. – 9. 6. proběhne zájezd do Londýna pro žáky 8. a 9. ročníků 

 

10) žáci 4. a 6. ročníků obdrží informace pro pobyt na horách v příštím školním 

roce 

 

11) paní ředitelka informovala o změnách v pedagogickém sboru 

 

12) paní ředitelka informovala o grantu na inkluzi do škol, sdělila, že částečně 

probíhá školení vyučujících a hlavní spuštění pro žáky začne od září 2017 

 

13) výzva pro rodiče, aby si prohlédli zapomenuté věci před ředitelnou 

 

14) školní hřiště slouží do 15 hodin výhradně pro potřeby školy 

 

 

15) Diskuse: 

Dotaz: Plánuje se schůzka s organizátorem zájezdu do Londýna? 



Odpověď: Schůzka už proběhla, žáci dostali veškeré informace, více u paní 

učitelky Polehlové. 

 

Dotaz: Jak se mají žáci přihlásit na regionální olympiádu? 

Odpověď: Přihlášky mohou podat u zástupce ředitele školy. Dále se mohou 

obrátit na Dům dětí a mládeže. Žáci, kteří se účastní soutěží 

v rámci regionální olympiády, jsou daný den omluveni z výuky. 

  

 

 

 

 

Zapsala:  Alena Gajdošíková 


