
Celoškolní výbor SRPŠ 10. 9. 2018 

 
 

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

 

Schůzi vedla ředitelka školy. 

 

Program: 1) paní ředitelka seznámila rodiče se změnami na místech zaměstnanců školy a 

s novým pokladníkem SRPŠ paní Tomkovou 

 

2) zpráva o hospodaření – pí Tomková – stav na účtu 131 175,52 Kč, čerpání 

probíhalo dle schváleného plánu, příjmy byly z příspěvků rodičů a sběru papíru 

a pomerančové kůry 

 

3) jednohlasně byl schválen příspěvek 200 Kč na žáka (uhradit do konce října) 

a plán čerpání prostředků – viz příloha 

 

4) informace o opravách v průběhu letních prázdnin – výměna oken ve 

spojovací chodbě, jídelně a částečně v šatně, modernizace žákovské kuchyně, 

část výměny odpadů, výmalba některých tříd 

 

5) termíny dalších schůzek SRPŠ 19. 11. a 15. 4., ředitelské volno 23. 1. 

 

6) informace pro třídní schůzky – školní řád, náhrada úmyslných škod, ovoce a 

mléko do škol pouze pro 1. stupeň, pobyt dojíždějících žáků před vyučováním, 

případně ve volné hodině v multimediální učebně, kde je zajištěn dozor nad 

žáky, zdůrazněno omlouvání žáků do tří dnů, potvrzení o zdravotní 

způsobilosti žáků nyní platí na dva roky, informace o ochraně osobních údajů,   

apel na omezení žádostí o uvolňování žáků v době výuky (podávání žádostí o 

uvolnění beze změn), návštěvy rodičů ve škole zapisovat do sešitu u vchodu, 

hřiště pro veřejnost po 15. hodině, konzultační hodiny učitelů každé pondělí 

13.30 – 14.30 a ředitelky školy 15.00 – 16.30 (termíny konzultace je třeba 

předem nahlásit), osvobození z Tv do 15. 9. 

 

7) seznámení s celoročním plánem akcí (přehled na webových stránkách) 

   

8) nabídka kroužků (zahájení od 24. 9. pod DDM) 

 

9) informace o zapojení školy do grantů, v souvislosti s náplní grantů v rámci 

setkávání veřejnosti s odborníky pozvánka na školení s paní Pekařovou 15. 9. 

na téma „Komunikace s dětmi“ 

 

10) školní družina má kapacitu 80 dětí, z tohoto důvodu nebude pro 5. ročník 

 

11) výzva k prohlédnutí zapomenutého oblečení z loňského školního roku ve 

vestibulu školy 

 

12) Diskuze: Dotaz: Proč paní učitelka Seiferová neučí ve své třídě Tv? 

           Odpověď: Je to na vlastní žádost  ze zdravotních důvodů.  

   



13) na závěr pozvala paní ředitelka rodiče na prohlídku nově zrekonstruované 

žákovské kuchyňky    

 

 

 

 

 

Zapsala:  Alena Gajdošíková 

 

 

 


