
Celoškolní výbor SRPŠ 25. 4. 2022 

 
 

Přítomni: zástupci rodičů všech tříd, ředitelka školy, zapisovatel 

 

Schůzi vedla ředitelka školy Mgr. Věra Špačková. 

 

Program: 

 

1) zpráva o hospodaření – pí Tomková – stav na účtu 205 546 Kč, čerpání probíhalo dle 

schváleného plánu 

2) informace o prospěchu a chování žáků v průběhu 3. čtvrtletí  

3) informace o zameškaných hodinách – nemocnost byla v důsledku Covidu vyšší, 

nepodporovat děti, aby zůstávaly zbytečně doma (ztráta režimu)  

4) pozvání na besedu s PaedDr. Zdeňkem Martínkem dne 17. 5. v 16.30 hodin 

5) pozvání na tradiční výstava žákovských prací na radnici (9. – 20. 5.)    

6) pozvání na školní akademii v zámecké jízdárně dne 16. 6. v 17.00 hodin 

7) informace a pozvání k účasti na akcích k 60. výročí založení školy určených pro 

veřejnost 

- sobota 21. 5. cyklovýlet – 2 trasy podle náročnosti 

- pondělí 27. 6. sportovní odpoledne rodinných dvojic 

8) informace o regionální olympiádě žáků a mládeže 24. – 29. 5. Žáci, kteří soutěží 

v době výuky, jsou v tento den omluveni, u ostatních probíhá výuka 

9) poděkování rodičům: 

- za pomoc a podporu při návratu žáků do škol po Covidu 

- za účast na akcích školy pro žáky i rodiče 

- za sběr papíru (zvažujeme návrat k dřívější variantě) 

- za příspěvky SPV a AŠSK        

10) výsledky SCIO testů – aktuálně probíhá testování 5. ročníků, ve výsledcích se 

pohybujeme v pásmu průměru, ale ještě nebyli otestováni všichni žáci 

11) v nejbližší době nás čeká testování ČŠI pro 9. ročník z matematiky a českého jazyka 

12) seznámení s nabídkou volitelných předmětů na 2. stupni – na třídních schůzkách 

dostanou rodiče letáčky 

13) informace o ozdravném pobytu na horách žáků budoucích 5. ročníků a LVK 

budoucích 7. ročníků 



14) jsme škola pověřená vzděláváním cizinců, v současné době máme 21 Ukrajinců – mají 

10 hodin týdně individuální výuky českého jazyka, na zbytek výuky jsou začleněni 

v běžných třídách, jejich začlenění přijede mapovat ČŠI 

15) informace o zapojení školy do grantů – probíhá projekt „Šablony III“, „Národní 

podpora doučování žáků“ a „IKAP“, pomocí kterého jsme získali prostředky na 

moderní technologie včetně 3D tiskáren 

16) ve 3. a 8. ročníku proběhne diskuse, zda vzhledem k počtu více než 30 žáků, třídy pro 

příští školní rok rozdělit nebo nechat pohromadě jako jednu třídu s možností dělit větší 

část hodin (závěry uvést v zápisu ze schůzky SRPŠ) 

17) výzva rodičům, aby si prohlédli ztráty a nálezy ve vestibulu školy 

18) Diskuze:  

Dotaz: Které předměty lze doučovat v rámci národní podpory? 

Odpověď: Doučujeme především matematiku, český jazyk a cizí jazyk. V případě 

potřeby lze ale domluvit i naukové předměty. Informace ohledně doučování získáte u 

vyučujících daného předmětu. 

Dotaz: Kdy se budou potvrzovat dotazníky o zdravotní způsobilosti pro příští období? 

Odpověď: Příslušné tiskopisy obdržíte v červnu. 

Dotaz: Jak ovlivňuje začleňování ukrajinských dětí výuku našich dětí? 

Odpověď: Naše děti to nijak nezatíží, náročná je příprava spíše pro učitele, naopak u 

dětí přítomnost ukrajinských kamarádů výrazně posiluje sociální vztahy. 

 

 

        zapsala: Alena Gajdošíková 


