
Celoškolní výbor SRPŠ 15. 4. 2019 

 
 

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

 

Schůzi vedla ředitelka školy. 

 

Program: 1) zpráva o hospodaření – pí Tomková – stav na účtu 168 838 Kč, čerpání 

probíhalo dle schváleného plánu 

 

2) poděkování rodičům za sběr papíru, výsledek je podobný jako na podzim  

 

3) pozvání na školní akademii dne 6. 6. v 17.00 hodin v zámecké jízdárně  

 

4) informace o LVK pro 7. ročník a ozdravný pobyt na horách pro 5. ročník 

 

5) informace o volitelných předmětech pro 2. stupeň na příští školní rok, 

zařazování do anglické konverzace bude s ohledem na prospěch v anglickém 

jazyce    

 

6) upozornění rodičů na velké množství věcí ve ztrátách a nálezech – výzva 

k prohlídce, zda mezi nimi nejsou věci jejich dětí 

   

7) informace o výměnném pobytu dětí v Medzilaborcích 23. – 26. 4.  

 

8) proběhlo testování SCIO žáků 5. ročníku, výsledky jsou zatím předběžné, 

přesné informace obdrží rodiče počátkem května 

 

9) připomenutí hlášení úrazů, zprávu od lékaře je nutné odevzdat do tří dnů do 

školy, formulář si mohou rodiče před návštěvou lékaře vyzvednout ve škole 

 

10) informace o zapojení školy do grantů – pro 3. a 4. ročník byl schválen grant 

na dopravu na plavání, pokračuje pokusné ověřování v rámci výuky dějepisu 

(žáci mají zdarma 1 - 2 denní exkurze), byl ukončen projekt Erasmus a byla 

podána žádost o další, navazujeme na grant „Šablony 1“ projektem „Šablony 

2“, v rámci kterého probíhá doučování, tandemová výuka, kluby, vzdělávání 

učitelů a další 

 

11) poděkování rodičům za zapojení dětí do Sportu pro všechny a AŠSK, díky 

kterému škola získala pro sport příspěvek 200 000 Kč. 

 

12) Diskuze:  

- Dotaz: Schody před školou jsou v období sněhu nebo deště kluzké a pro děti 

nebezpečné, co s tím lze dělat? 

- Odpověď:  Tuto situaci řešíme už tři roky,  podle zhotovitele schody mají mít 

protiskluzovou úpravu, příslib na definitivní vyřešení máme pro příští rok. 

 

 

Zapsala:  Alena Gajdošíková 


