
Celoškolní výbor SRPŠ 6. 9. 2017 

 
 

Přítomni: zástupci rodičů všech tříd, ředitelka školy, zapisovatel 

Schůzi vedla ředitelka školy. 

Program:  

1) paní ředitelka seznámila rodiče se změnami v pedagogickém sboru a s aktuálním 

počtem žáků (školu navštěvuje 309 žáků) 

2) zpráva o hospodaření – pí Svobodová – stav na účtu 113 603 Kč, čerpání probíhalo 

dle schváleného plánu 

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

čerpání prostředků – viz. Příloha 

4) plnění úkolů z minulé schůzky – odpovědi byly na webových stránkách, nejasná 

zůstala otázka volitelných předmětů Finanční gramotnost v 9. ročníku a Anglická 

konverzace v 6. ročníku – oba byly nakonec otevřeny 

5) adopce na dálku skončila, zisky ze školních akcí půjdou na konto „Dobrý anděl“ 

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

do škol pro 1. i 2. 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, apel na omezení žádostí o uvolňování žáků v době výuky 

(podávání žádostí o uvolnění beze změn), návštěvy rodičů ve škole plánovat před nebo 

po vyučování a zapisovat do sešitu u vchodu, hřiště pro veřejnost po 15. hodině, 

konzultační hodiny učitelů a ředitelky školy (termíny a umístění jsou k dispozici na 

webových stránkách – konzultace je třeba předem nahlásit) 

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

8) opravy provedené o prázdninách – výměna oken v chodbě k jídelně a tělocvičně, 

linoleum a výmalba v některých třídách, renovace hygienických koutů a oprava skříní 

na 2. stupni, rozšíření prostor 1. družiny, modernizace učebny hudební výchovy, 

nábytek v kanceláři paní účetní  

9) termíny dalších schůzek 27. 11., 23. 4.,  ředitelské volno bude 29. 9. a 30. 4. (zjistit 

zájem o školní družinu na 29.9.) 

10) posudek o zdravotní způsobilosti dítěte do konce září, žádosti o úplné nebo 

částečné osvobození z Tv do 15. 9. (formuláře k dispozici u ŘŠ), nutnost podat žádosti 

o individuální vzdělávací plány 



11) informace o nabídce kroužků, po přihlášení je účast povinná, doba trvání je 60 

minut, cena byla zvýšena na 300 Kč, nepovinný předmět je pouze náboženství 

12) informace o školní družině – zájem o školní družinu je vyšší nežli kapacita, řešeno 

pomocí kroužku pod školní družinou, aby bylo možno vyhovět všem zájemců, 

poplatek pro žáky je 500 Kč za pololetí 

13) u vchodu do školy jsou ztráty a nálezy oblečení a obuvi (i z loňského školního 

roku) 

14) škola je zapojena do 2 grantů – Šablony (zaměřeno na inkluzi, doučování žáků, 

čtenářský klub a klub zábavné logiky a vzdělávání pedagogů) a Erasmus (zaměřeno na 

jazykové vzdělávání učitelů) 

15) paní ředitelka na závěr požádala rodiče, zda by měli možnost zajistit pro školu 

sponzorské dary 

Diskuze:  

 

Dotaz: Jaké jsou termíny splátek na hory?  

Odpověď: 500 Kč bylo zaplaceno, 1500 Kč říjen, 1000 Kč listopad. 

Dotaz: Pro které ročníky bude English week a zájezd do Vídně? 

Odpověď: Angličtina pro 5. – 9. ročník, Vídeň pro 8. a 9. ročník. 

Dotaz: Může být sponzorský dar i věcný? 

Odpověď: Ano, škola uvítá jakoukoli pomoc. 

Dotaz: Jaké budou informace pro žáky 9. ročníků k výběru škol? 

Odpověď: Exkurze na Úřad práce, Didacta, schůzka s řediteli SŠ, informace od výchovného 

poradce 

Dotaz: Jsou nějaké změny ve stravování ve školní jídelně? 

Odpověď: Režim stravování je stejný, přibyly zdravé svačiny. 

Dotaz: Proč jsou nyní místo karet dražší čipy, které nelze vrátit? 

Odpověď: Paní ředitelka zjistí odpověď na stravovací komisi. 

Dotaz: Proč má 1. třída v úterý pět hodin? 

Odpověď: První ročníky měly jeden den v týdnu pět hodin vždy. 

Dotaz: Kdy dostanou děti přihlášky do kroužků? 

Odpověď: Přihlášky byly rozdány ředitelem DDM, případně je dostanou od vedoucího 

kroužku  na první schůzce. 

 

Zapsala:  Mgr. Alena Gajdošíková 


