
 Celoškolní výbor SRPŠ 27. 11. 2017 
 

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

 

Schůzi vedla ředitelka školy. 

 

Program: 1) Zprávu o hospodaření přednesla pí Svobodová, současný stav na účtu je    

176 746 Kč. Hlavní příjmy jsou z příspěvků SRPŠ a ze sběru starého papíru. 

Výdaje probíhají dle schváleného plánu. 

 

 2) P. ředitelka informovala, že z minulých třídních schůzek nevyplynuly žádné 

nové úkoly a připomínky.  

 

3) P. ředitelka informovala o závěrech z pedagogické rady, seznámila rodiče 

s prospěchem a chováním žáků za 1. čtvrtletí.  

 

4) Další informace ze strany p. ředitelky se týkaly SCIO testů žáků 9. ročníků. 

Žáci naší školy se v hodnocení umístili ve srovnání s ostatními školami okolo 

průměru nebo těsně nad průměrem. Podrobnější zprávu a doporučení pro další 

studium obdrží v průběhu ledna.   

 

5) P. ředitelka dále poděkovala za účast ve sběru starého papíru, z kterého byl 

výnos do pokladny SRPŠ 16 410 Kč. 

 

6) P. ředitelka pozvala rodiče na tradiční „Den otevřených dveří“ 7. 12., kdy 

rodiče mají možnost navštívit dopoledne výuku ve třídách a odpoledne tvůrčí 

dílny, den pro předškoláky, prodej výrobků školní družiny, ukázky kroužku 

sportovní gymnastiky nebo adventní besídku v konferenčním sále. 

 

7) Dále p. ředitelka informovala o probíhajících grantech, do kterých je škola 

zapojena. V současné době probíhá grant „Pokusné ověřování paměťových 

institucí“, který žákům 3. – 9. ročníků umožní zdarma exkurze týkající se  

návštěv pamětihodností naší republiky. Probíhají tzv. šablony, které zajišťují 

doučování žáků, čtenářský klub pro žáky, klub zábavné logiky, vzdělávací 

semináře pro pedagogické pracovníky a také semináře zaměřené na setkávání 

rodičů s odborníky na výchovu a vzdělání.  V jednání je žádost na finanční 

zajištění dopravy na plavecký výcvik.  
 

   

8) P. ředitelka na závěr upozornila rodiče na velké množství ztraceného 

oblečení, které si děti nevyzvedly a je možné si ho prohlédnout u vstupu do 

školy. 

 

  

  

 

 

Zapsala:  Alena Gajdošíková. 


