
Celoškolní výbor SRPŠ 7. 9. 2015 
 

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

 

Schůzi vedl ředitel školy. 

 

Program: 1) zpráva o hospodaření – pí Svobodová – stav na účtu 91 932 Kč, čerpání 

probíhalo dle schváleného plánu 

 

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

 

3) schválené výdaje – příspěvky pro všechny ročníky, příspěvky na soutěže, 

příspěvek na večerní divadelní představení pro žáky jedenkrát ročně ve výši 

100 Kč, příspěvek na úhradu preventivních programů pro žáky (viz. příloha) 

 

4) informace o počtu žáků pro nový školní rok – 159 žáků na 1. stupni, 149 na 

2. stupni, změny ve stavu pedagogických pracovníků a asistentů 

 

5) 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, zvýšení ceny obědů o 2 Kč, pobyt 

dojíždějících žáků před vyučováním, případně ve volné hodině v družině nebo 

multimediální učebně, kde je zajištěn dozor nad žáky  

 

6) nové webové stránky školy, část hrazena z grantu a část z prostředků školy, 

postupně budou doplněny i stránky jednotlivých tříd 

   

7) opravy provedené o prázdninách – výměna vchodových dveří, nové 

linoleum ve 4 třídách, výmalba chodeb na 2. stupni, výměna oken ve spojovací 

chodbě, rekonstrukce sprch, další drobné opravy  

 

8) apel na vhodné oblékání žáků zejména v letních měsících 

 

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

dispozici zvonek přímo do prostor družiny 

 

10) informace o grantech – kromě probíhajícího grantu na podporu vzdělávání 

cizinců a nové webové stránky školy byl schválen grant na podporu 

jazykového vzdělávání, který umožní jazykový výjezd pro vybraných 20 žáků 

do Velké Británie a jazykové stáže pro učitele cizích jazyků, matematiky a 

přírodovědných předmětů, dále je podán grant na podporu polytechnického 

vzdělávání, který by umožnil zmodernizovat dílny pro výuku pracovních 

činností 

 

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

umístění jsou k dispozici na webových stránkách školy 

 

12) omlouvání žáků z důvodů nepřítomnosti zůstává beze změn, apel na rodiče, 

aby zvážili žádosti o uvolnění žáků na dovolenou v době mimo prázdniny 



13) seznámení s termínem vedlejších prázdnin, ředitelské volno bude ve dnech 

26.10, 27.10, 16.11. 

 

14) tradiční týden s rodilým mluvčím anglického jazyka proběhne první týden 

v únoru, nově je žákům 5. – 9. ročníků nabízen jazykový tábor o letních 

prázdninách s hodinami angličtiny opět s rodilým mluvčím 

 

15) informace o veletrhu škol Didacta v Třebíči, který je určený především 

žákům 9. ročníků, naši žáci na ni budou uvolněni po druhé vyučovací hodině, 

žáci nižších ročníků pouze v případě předběžné písemné žádosti rodičů 

 

16) školní hřiště je do 15.00 pro veřejnost uzavřeno 

 

17) přihlášku do nepovinných předmětů a kroužků organizovaných DDM je 

nutno odevzdat tento týden  

 

18) Diskuse: 

Dotaz: Kdy budou další schůzky SRPŠ? 

Odpověď: Termíny schůzek SRPŠ jsou uvedeny na webových stránkách 

školy, budou 9.11.a 18.4. 

 

Dotaz: V jakém termínu proběhne lyžařský výcvikový kurz? 

Odpověď: Lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročníky a ozdravný pobyt pro 5. 

ročníky proběhne v termínu 3. – 8. 1. Pobyt bude ve stejném 

termínu, ale žáci budou v různých lokalitách. 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Alena Gajdošíková 


