
Celoškolní výbor SRPŠ 13. 4. 2015 
 

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

 

Schůzi vedl ředitel školy. 

 

Program: 1) Zprávu o hospodaření přednesla pí Svobodová, současný stav na účtu je   

127 598 Kč. Hlavní příjmy jsou z příspěvků SRPŠ a ze sběru starého papíru. 

Výdaje probíhají dle schváleného plánu. 

 

2) P. ředitel seznámil s nabídkou volitelných předmětů a zdůraznil termín 

odevzdání do 17. 4. 

 

3) P. ředitel informoval o ředitelském volnu 29. a 30. 6. a vydávání vysvědčení 

v pátek 26. 6. Současně apeloval na kontrolu prospěchu a řádné docházky až 

do konce školního roku zejména u žáků 9. ročníků. 

 

4) P. ředitel dále informoval o sběru starého papíru ve dnech 27. – 30. 4. a 

sběru pomerančové kůry a léčivých rostlin, kde podrobnosti budou upřesněny. 

Škola vyhoví žádosti, aby ve dnech sběru papíru byl provoz do 16.30 hodin 

rozšířen z pondělí i na středu.  

 

5) Rodiče byli upozorněni, že v době konání schůzek SRPŠ probíhají volby do 

školské rady, kdy ze čtyř zájemců o kandidaturu vybírají ze svých řad dva 

zástupce na dobu tří let. 

 

6) Školní výlety budou stejně jako v minulých letech jednodenní a proběhnou 

ve druhé polovině června. 

 

7) P. ředitel informoval o tom, že 27. 5. proběhne na hřišti dopravní soutěž 

krajského formátu, které se zúčastní zhruba 150 závodníků a 30 pořadatelů, 

proto provoz školního hřiště bude v tento den omezen.  

   

8) Pí Špačková informovala o testování Scio u žáků 5. ročníků. Zatím proběhlo 

testování z matematiky a výsledky jsou nadprůměrné. Dva žáci dokonce měli 

úspěšnost 100%. Testování z dalších předmětů proběhne v příštích dnech. 

 

9) P. ředitel vyzdvihl úspěchy našich žáků v okresních a krajských kolech 

soutěží, zejména 3. místo v krajském kole olympiády z dějepisu a 2. a dvě 3. 

místa v okresním kole matematické olympiády. 

 

10) Pí Špačková informovala o závěrech z klasifikační pedagogické rady. 

Ocenila velké množství pochval za vzorné plnění povinností a skvělé výsledky 

při reprezentaci školy, současně konstatovala rostoucí počet kázeňských 

opatření za zapomínání a také zhoršující se prospěch u některých žáků. 

 

11) P. ředitel zhodnotil výsledky grantů, z nichž škola v uplynulých letech 

zmodernizovala řadu učeben, vybavila školu novými pomůckami a nabídla 

žákům nové atraktivní formy výuky. 

 



12) Plánované investice:  

 - výměna oken ve spojovacím traktu 

 - oprava sprch 

 - výměna hlavních vstupních dveří 

 - výmalba tříd po 9. ročnících a výmalba schodiště 

 

13) Různé: 

 - zakoupení semen a přísadby na školní pozemek 

 - žádost o grant na opravu podlahové krytiny v tělocvičně 

 - žádost o grant na zabezpečení všech vchodů do školy další osobou 

 - plán na počítačové zasíťování 1. poschodí školy 

 
   
14) Diskuse:  

  - Dotaz: Jaké byliny a kdy se budou vybírat? 

  - Odpověď: Pravděpodobně 20. 6. a druh a termín bude včas upřesněn. 

 

  15) P. ředitel pozval všechny rodiče na školní akademii 11. 6. v sokolovně. 

 

  16) Na závěr poděkoval pan ředitel všem rodičům za práci ve výboru.  

  

 

 

 

Zapsala:  Alena Gajdošíková 


