
Celoškolní výbor SRPŠ 5. 9. 2016 

 
 

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

 

Schůzi vedla ředitelka školy. 

 

Program: 1) paní ředitelka představila nové vedení školy a změny na místech dalších 

zaměstnanců školy 

 

2) zpráva o hospodaření – pí Svobodová – stav na účtu 67 794 Kč, čerpání 

probíhalo dle schváleného plánu, zvýšené čerpání prostředků bylo způsobeno 

úhradou častějších účastí žáků v krajských a republikových kolech soutěží, 

nastala změna banky z důvodů vysokých poplatků původní banky na FIO 

banku 

 

3) schválen příspěvek 200 Kč na žáka – uhradit do konce října 

 

4) schválené výdaje – VIZ. příloha (náklady na dopravu na krajská kola a 

republiková finále soutěží se sníží  spoluúčastí zákonných zástupců nebo jiných 

složek) 

 

5) informace o počtu žáků pro nový školní rok – 149 žáků na 1. stupni, 152 na 

2. stupni, změny ve stavu pedagogických pracovníků a asistentů 

 

6) informace pro třídní schůzky – školní řád, náhrada úmyslných škod, chování 

žáků na veřejnosti, pokračuje ovoce do škol pro 1. stupeň, sběr papíru a 

pomerančové kůry, zůstává rozšíření provozní doby Scolarestu pro svačiny 

před vyučováním a o velké přestávce, pobyt dojíždějících žáků před 

vyučováním, případně ve volné hodině v multimediální učebně, kde je zajištěn 

dozor nad žáky, zdůrazněno omlouvání žáků do tří dnů  

 

7) seznámení s celoročním plánem akcí 

   

8) opravy provedené o prázdninách – rekonstrukce WC u tělocvičny, renovace 

podlahy v tělocvičně, linoleum a výmalba v některých třídách, čistící zóna u 

tělocvičny (nutnost dvojí obuvi do tělocvičny a na hřiště)  

 

9) ředitelské volno bude 18. 11. 

 

10) zákaz volného pohybu rodičů po škole, při vyzvedávání dětí z družiny je k 

dispozici zvonek přímo do prostor družiny, v dalších případech návštěvy školy 

se návštěvníci z bezpečnostních důvodů zapisují do knihy návštěv ve vestibulu 

školy 

 

11) nabídka kroužků a nepovinných předmětů, po přihlášení je účast povinná 

 

12) všichni učitelé mají pravidelně jednou týdně konzultační hodiny, termíny a 

umístění jsou k dispozici na webových stránkách školy, na konzultace je třeba 

se předem nahlásit (sekce rozvrh hodin) 



 

13) omlouvání žáků z důvodů předem známé nepřítomnosti zůstává beze změn, 

apel na rodiče, aby zvážili žádosti o uvolnění žáků na dovolenou v době mimo 

prázdniny 

 

14) prozatím v letošním roce nejsme zapojeni do grantu, plánujeme zapojení 

v rámci inkluze od 1. 1. 2017 

 

15) školní hřiště je do 15.00 pro veřejnost uzavřeno 

 

 

 

 

Zapsala:  Alena Gajdošíková 

 

 

 


