
Celoškolní výbor SRPŠ 9. 9. 2019 

 
 

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 

 

2) zpráva o hospodaření – pí Tomková – stav na účtu 161512 Kč, čerpání probíhalo dle 

schváleného plánu, příjmy byly z příspěvků rodičů a sběru papíru  

 

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

čerpání prostředků – viz příloha, nově schváleno hrazení besedy s odborníkem pro 

rodiče alespoň jedenkrát ročně (dříve bylo hrazeno z grantu) 

 

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

budově, probíhá rekonstrukce fasády (dokončení v říjnu, protože bude provedena 

fasáda celé budovy), výmalba některých tříd a chodeb na 1. a 2. stupni, modernizace 

kabinetu zeměpisu, renovace podlahy v tělocvičně 

 

5) termín další schůzky výboru SRPŠ 27. 4., ředitelské volno 30. 9. a 29.-30.6., 

závěrečné vysvědčení bude předáno 26. 6. 

 

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, zrušení žádostí o uvolnění na rekreaci v době výuky (za 

vzdělání dítěte plně odpovídá zákonný zástupce), návštěvy rodičů ve škole zapisovat 

do sešitu u vchodu, z důvodu bezpečnosti žáků čekají na své děti rodiče před školou, 

hřiště je pro veřejnost otevřeno po 15.00 (dodržovat bezpečnost v době stavby), 

konzultační hodiny učitelů každé pondělí 13.30 – 14.30 a ředitelky školy 15.00 – 

17.00 (termíny konzultace je třeba předem nahlásit), osvobození z Tv do 15. 9., 

zavedení elektronické žákovské knížky a třídní knihy (paní ředitelka nabízí případné 

konzultace pro rodiče vždy v pondělí odpoledne) 

 

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

 

8) nabídka kroužků (zahájení od 23. 9. pod DDM) 

 

9) informace o zapojení školy do grantů, v rámci Šablon 2 nabízíme doučování žáků, 

čtenářský, badatelský klub a klub zábavné logiky, v rámci Erasmu přichází zavádění 

angličtiny i do nejazykových předmětů, pokračuje pokusné ověřování paměťových 

institucí s dějepisnými exkurzemi, schváleny byly příspěvky na revitalizaci školního 

pozemku, rodiče také mohou žádat o potravinovou pomoc pro sociálně slabé 

 

10) školní družina má kapacitu 80 dětí, momentálně je kapacita naplněna 

 



11) všechny úrazy dětí je nutné ihned hlásit, v případě návštěvy lékaře vyzvednout ve 

škole formulář pro řešení případného odškodnění 

 

12) žádost paní ředitelky o sponzorské dary a pomoc při revitalizaci školního pozemku 

(orba) 

 

13) diskuze:  

Dotaz: Vloni byla dcera po drobném zranění druhý den ošetřena, formulář jsme 

neměli. Jak ho získáme? 

Odpověď: Když se rozhodnete k návštěvě lékaře dodatečně, je třeba zajít pro formulář 

do školy druhý den ráno (u ŘŠ).  

Dotaz: Budou všechny známky v elektronické ŽK stejné? 

Odpověď: Bude zadávána váha známky, kterou rodiče uvidí. 

 

14) na závěr paní ředitelka předala rodičům odkaz na pana učitele Voneše, který je jim 

s veškerými dotazy ohledně  elektronických žákovských knížek k dispozici   

 

 

 

Zapsala:  Alena Gajdošíková 

 

 

 


