
 Celoškolní výbor SRPŠ 19. 11. 2018 

 
 

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

 

Schůzi vedla ředitelka školy. 

 

Program: 1) Zprávu o hospodaření přednesla pí Tomková, stav na účtu je    197 060 Kč. 

Hlavní příjmy jsou z příspěvků SRPŠ a ze sběru starého papíru. Výdaje 

probíhají dle schváleného plánu.  

  

 2) P. ředitelka poděkovala rodičům za pomoc a podporu při sběru papíru. 

 

 3) P. ředitelka odpověděla na úkoly a připomínky z minulých třídních schůzek. 

- Střídání skupin v dělených hodinách ČJ v 1. A z důvodu využití interaktivní 

tabule pro obě skupiny je nereálné, děti by byly zmatené, kde který den mají 

výuku. Jsou stanoveny pevné učebny pro tyto dělené skupiny a v případě zájmu 

může druhá skupina využít IT v jazykové učebně v přízemí. 

 - Pokud se některým rodičům dětí zdá vysoká hmotnost aktovek, měli by 

dohlédnout, aby děti zbytečně nenosily věci, které na daný den nepotřebují. Je 

také možná domluva s třídní učitelkou, co je možné nechávat ve škole. 

 - Na připomínku k výši ceny adaptačního kurzu v 6. ročníku paní ředitelka 

odpověděla, že není jednoduché sehnat ubytování se stravou pro 45 žáků 

současně (levnější ubytování je s kapacitou kolem 30 dětí) a že z vybrané 

částky bylo hrazeno nejen ubytování a strava (oběd, večeře, snídaně, oběd), ale 

i výdaje na nejrůznější aktivity žáků po dobu kurzu.  

 - Poslední připomínkou ze strany rodičů bylo poděkování zástupce 8. B za 

přesun třídnických hodin z času před vyučováním do 1. vyučovací hodiny.   

 

4) P. ředitelka informovala o závěrech z pedagogické rady, seznámila rodiče 

s prospěchem a chováním žáků za 1. čtvrtletí.  

 

5) Další informace ze strany p. ředitelky se týkaly SCIO testů žáků 9. ročníků a 

testování ČŠI na dopravní výchovu. Žáci naší školy se v hodnocení umístili ve 

srovnání s ostatními školami mírně nad průměrem. Podrobné informace obdrží 

žáci a rodiče prostřednictvím internetu na základě přidělených kódů.  

 

6) P. ředitelka pozvala rodiče na tradiční „Den otevřených dveří“ 6. 12., kdy 

rodiče mají možnost navštívit dopoledne výuku ve třídách (8.00 – 10.00) a 

odpoledne tvůrčí dílny, den pro předškoláky, prodej výrobků školní družiny, 

ukázky kroužku sportovní gymnastiky nebo adventní besídku v konferenčním 

sále. 

 

7) Dále p. ředitelka informovala o probíhajících grantech, do kterých je škola 

zapojena. V současné době probíhá grant „Pokusné ověřování paměťových 

institucí“, který žákům 4. – 9. ročníků umožní zdarma exkurze týkající se  

návštěv pamětihodností naší republiky. Probíhají tzv. šablony, které zajišťují 

doučování žáků, čtenářský klub pro žáky, klub zábavné logiky, vzdělávací 

semináře pro pedagogické pracovníky a také semináře zaměřené na setkávání 



rodičů s odborníky na výchovu a vzdělání.  Nejbližší akcí je beseda s Mgr. 

Jiřím Haldou 26. 11. v 16. 00 v konferenčním sále naší školy. 
 

   

8) P. ředitelka dále upozornila rodiče na velké množství ztraceného oblečení, 

které si děti nevyzvedly a je možné si ho prohlédnout u vstupu do školy. Mezi 

nálezy se ale objevily i klíče, řetízky nebo hodinky, které jsou k nahlédnutí u 

paní ředitelky. 

 

9) Na schůzkách SRPŠ rodiče obdrží informace o přihláškách do sportovních 

asociací, do nichž jsme již několik let jako škola zapojeni. Bez členství v těchto 

asociacích se nemohou žáci naší školy účastnit některých sportovních soutěží, 

ale i pro ostatní z toho plynou výhody ve formě prostředků na další vybavení 

tělocvičny. 

 

9) Na schůzkách SRPŠ rodiče obdrží informace o ozdravném pobytu na horách 

(5. ročník) a o LVK (7. ročník). 

 

10) P. ředitelka informovala rodiče, že od 1. 1. 2019 hledá naše škola novou 

uklízečku a požádala rodiče o spolupráci, pokud by o někom věděli. 

 

11) Diskuze: 

Dotaz: Lze dostávat písemky domů? 

Odpověď: Podle dosavadních zkušeností je značné riziko, že žák už prověrku 

nevrátí, máte možnost prohlédnout si všechny prověrky na konzultačních 

hodinách. Pedagogický sbor ale tuto možnost znovu posoudí. 

Dotaz:  Proč jsou v 6. třídě pouze 2 hodiny mluvnice týdně? 

Odpověď: Základ gramatiky je na 1. stupni, s ohledem na testování a přijímací 

zkoušky na střední školy je nutné zejména porozumění textu. Gramatika je 

součástí celé výuky.  

  

  

 

 

Zapsala:  Alena Gajdošíková. 


