
Celoškolní výbor SRPŠ 9. 11. 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 77 870 Kč, čerpání 

probíhalo dle schváleného plánu 

 

2) pan ředitel pozval rodiče na Den otevřených dveří 10. 12., dopoledne 1. a 2. 

vyučovací hodinu je možnost náslechů v jednotlivých předmětech, odpoledne 

14-16 hodin volná prohlídka prostor školy s ukázkami činností žáků v rámci 

jednotlivých předmětů a sportovních kroužků 

 

3) zástupkyně ředitele školy informovala o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí, 

mnozí žáci získali pochvalu za vzorné plnění povinností nebo reprezentaci 

školy na sportovních soutěžích, naopak 7 žáků obdrželo důtku ředitele školy za 

zapomínání domácích úkolů a pomůcek a 20 žáků neprospívá v některém z 

předmětů 

 

4) informace o ředitelském volnu 16. 11., školní družina tento den provoz 

nezajišťuje 

 

5) ve dnech 9. – 12. 11. probíhá sběr starého papíru, další sběrový týden 

starého papíru bude na jaře, připravuje se ještě sběr pomerančové kůry 

v závěru školního roku  

 

6) v rámci grantů EU proběhl týdenní studijní pobyt vybraných žáků v Anglii, 

dále bude během podzimu dokončeno vybavení dílen pro výuku praktických 

činností a pro polytechnickou přípravu žáků 1. i 2. stupně škola získá také nové 

verze stavebnice Merkur 

   

7) zástupkyně ředitele školy informovala o právě probíhajícím testování SCIO 

žáků 9. ročníků, které by kromě srovnání výsledků s dalšími školami 

v republice mělo žákům přinést doporučení pro nejvhodnější výběr dalšího 

studia 

 

8) pan ředitel opětovně upozorňoval, že na sníženou sazbu za obědy v době 

nemoci mají žáci nárok pouze první den nemoci 

 

9) výuka v tomto kalendářním roce končí 22. 12., následují vánoční prázdniny 

a výuka pokračuje 4. 1. 2016 

 

10) Diskuse: 

Dotaz: Je v budoucnu možnost rozdělení žáků 6. A na dvě třídy? 

Odpověď: V tomto školním roce je to velmi nepravděpodobné, počet žáků 

by se musel výrazně navýšit. Pokud by se v příštím školním roce 

počet žáků zvýšil, je rozdělení třídy reálné. 

 



Dotaz: Kdo z vyučujících se zúčastní lyžařského výcvikového kurzu na 

horách? 

Odpověď: Vyučující, kteří se zúčastní lyžařského výcvikového kurzu žáků 

7. ročníků a ozdravného pobytu žáků 5. ročníků, podají během 

dnešních třídních schůzek všechny potřebné informace. 

 

Dotaz: Jsou konzultační hodiny učitelů určeny pro rodiče nebo pro 

žáky? 

Odpověď: Tyto hodiny jsou určeny především pro žáky, kteří z důvodu 

nepřítomnosti potřebují dohnat učivo, ale lze je využít i k dalším 

konzultacím jak s žáky, tak s rodiči. 

 

Dotaz: Bude možnost na nových webových stránkách nahlédnout i na 

výsledky žáků v prověrkách v porovnání s ostatními? 

Odpověď: Výsledky jiných žáků jsou chráněnou informací, nelze je 

zveřejňovat, o výsledcích svých dětí mají rodiče pravidelnou 

informaci prostřednictvím žákovské knížky a využití počítačové 

aplikace k informacím o prospěchu zatím neplánujeme zejména 

z finančních důvodů.  

 

Dotaz: Lze zaměnit výuku českého jazyka místo tělesné výchovy?  

Odpověď: Tato situace mohla nastat z důvodu, že žáci absolvovali výuku 

bruslení, která vzhledem k přesunu dětí na zimní stadion a zpět 

zabrala více času, než je běžná vyučovací hodina, proto se 

spojily dvě hodiny tělocviku a nahradily v jiném předmětu. 

Obdobná situace je i ve spojení s plaveckým výcvikem. 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Alena Gajdošíková 


