
Celoškolní výbor SRPŠ 23. 4. 2018 

 
 

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

 

Schůzi vedla ředitelka školy. 

 

 

Program: 1) zpráva o hospodaření – pí Svobodová – stav na účtu 125 723 Kč, čerpání 

probíhalo dle schváleného plánu 

 

2) informace o neprospívajících žácích a hodnocení chování  

 

3) sběr papíru proběhne ve dnech 23. – 26. 4. před vyučováním a 

v odpoledních hodinách, sběr pomerančové kůry po 20. 6. (termín bude 

upřesněn)  

 

4) proběhlo testování SCIO pro žáky 5. ročníků, výsledky byly průměrné až 

mírně nadprůměrné, lépe dopadla 5.B, průběžné  výsledky obdrží rodiče na 

schůzce SRPŠ, podrobné výsledky budou ke stažení na www.SCIO.CZ 

 

5) informace o plánovaných opravách – rekonstrukce žákovské kuchyňky, 

výmalba některých tříd, dokončení výměny oken    

 

6) pozvání rodičů na školní akademii dne 7. 6. v zámecké jízdárně, případný 

výtěžek půjde na rekonstrukci žákovské kuchyňky 

   

7) informace o povinně volitelných předmětech pro 2. stupeň na rok 2018/19  

 

8) informace o výměnném pobytu žáků z Medzilaborců, který proběhne ve 

dnech 24. – 27. 4. a bude se týkat zejména žáků 6. – 7. ročníků 

 

9) informace o zimním ozdravném pobytu žáků 5. ročníků a LVK žáků 7. 

ročníků na školní rok 2018/ 19 

 

10) probíhají volby do školní rady – apel na rodiče, aby se zúčastnili hlasování 

 

11) informace o úspěších v soutěžích – velmi dobrých výsledků dosahujeme 

zejména ve sportu, matematice, chemii, angličtině 

 

12) zaznamenán zvýšený výskyt  v ničení školního majetku, z tohoto důvodu 

bude ovoce a mléko do škol v příštím školním roce pokračovat pouze na 1. 

stupni 

 

13) škola je zapojena do tří grantů – šablony (doučování, čtenářský klub, klub 

zábavné logiky), podpora plavání, dějepisné exkurze 

 

14) paní ředitelka poděkovala paní Svobodové za práci ve výboru SRPŠ, její 

funkci převezme paní Tomková 



 

15) na závěr paní ředitelka poděkovala všem rodičům a popřála jim pěkné 

prázdniny 

 

 

 

Zapsala:  Alena Gajdošíková 


