
09.04.2013 – 16:00 

Zápis z 57. schůze SRPŠ 

 

 

1. Přivítání, prezentace, oznámení o změnách v předsednictví SRPŠ v některých třídách                   

z důvodu neplnění předsednických povinností 

2. Třídní schůzky se budou konat 18.4.2013 v 16:00 pro první stupeň a v 16:45 pro 

druhý stupeň                                                                                                                                                  

- opět upozornit rodiče, že na rautu nemají děti co dělat a pokud nemají hlídání, tak 

pro tento případ funguje do 18 h hlavní školní družina v přízemí                                                    

- dozory na rautu a doplňování občerstvení na stoly : za 1.stupeň – paní Beranová a 

paní Sladká a za 2.stupeň – paní Ditrichová a paní Novotná 

3. Současný stav účtu SRPŠ činí 37.554,- Kč 

4. Hodnocení školního plesu                                                                                                                                 

- výdaje: 36.871,- Kč         příjmy: 49.820,- Kč                                                                                             

- zbylo 12.949,- Kč a z toho bude vyplacena částka 1000,- za každé vystoupení skupin 

dětí jako odměna a motivace do další práce – peněz bude použito pro potřeby 

skupiny, nikoliv pro jednotlivce, např. nákup kostýmů, za dopravu apod. (bylo 5 

vystoupení, tzn., že bude vyplaceno celkem 5000,-)                                                                                                                                                      

- zbyde tedy 7949,- Kč a tyto peníze budou použity jako rezerva na příští ples                                    

- poděkování členům SRPŠ za velkou účast na balení tomboly i ostatní pomoc                                        

- pochvala rodičům žáků za věnování dárků do tomboly a poděkování sponzorům 

(tombola měla velký úspěch a všechny lístky se prodaly)                                                                      

- odsouhlasen nákup 8 prádelních košů na převoz tomboly                                                      

- předběžně zamluvený termín plesu na příští rok je 22.3.2014 

5. Od dubna se kvůli ukončení hokejové sezóny pozměnil rozvrh – hokejovým třídám 

přibyly hodiny Tv a některé třídy chodí s hokejovým trenérem na plavání, ale jelikož 

je to v rámci rozšířené výuky Tv, tak musí být neúčast omluvena do průkazu žáka 

6. Žádost o příspěvek 2000,- Kč na dopravu autobusem na tradiční tábor školní družiny 

do Příchovic v termínu 6.-12.7.2013 (jako každoročně byl plně obsazen během pár dní 

od vyhlášení – pojede 55 dětí) – příspěvek byl jednohlasně schválen                                                    

7. O prázdninách v termínu 18.-23.8. se bude konat každoroční jazykový tábor, 

tentokrát se z ekonomických důvodů nepojede do ciziny, ale bude v Krkonoších (Pec 

pod Sněžkou – chata Betyna, pokud to nevyjde, tak je jako druhá možnost v záloze 

Smejkalova bouda ve Vrchlabí) 

8. Probírání problematiky neplatičů – zástupcům jednotlivých tříd nadiktována jména 

dětí, které nemají zaplacen příspěvek SRPŠ                                                                                                            

- upozornit rodiče, že pokud příspěvek, který byl splatný v listopadu, nezaplatí          



do konce května, tak jejich děti nedostanou příspěvky na akce pořádané školou, např. 

škola v přírodě, lyžařský kurs apod. 

9. Příspěvky za Vv potřeby se od letošního roku budou platit již v květnu přecházejícího 

školního roku, namísto  v listopadu v průběhu školního roku (je to z důvodu včasného 

nakoupení a také kvůli výhodnějšímu nákupu pomůcek v prázdninových slevách)                                                

- žáci 9.tříd tudíž už platit nebudou a od budoucích prvňáčků se budou příspěvky 

vybírat až na začátku nového školního roku                                                                            

- částky se zatím nemění: 450,- pro výtvarníky, 300,- pro ostatní žáky                                                       

- pokud by někdo z rodičů chtěl vědět, co konkrétně se za tyto peníze nakupuje, 

seznam je k nahlédnutí u třídních učitelů            

10. 21.5.2013 se bude v divadle konat Školní Akademie – děti již nacvičují na svá 

vystoupení 

11. O jarních prázdninách se uskutečnil výměnný jazykový pobyt v Anglii (Cantenbury) 

v rámci mezinárodního projektu Comenius                                                                                   

- další se uskuteční také v Anglii – odjezd 27.6.2013 a na podzim se pojede do Turecka 

12. Na stránkách školy budeme mít novou kolonku SRPŠ, kde budou uvedena jména a 

kontakty členů (bude zde i uvedeno, kdo má jakou funkci – revizní komise, 

předsedkyně a zástupce SRPŠ, pokladní, zapisovatelka a předsedové jednotlivých tříd 

a jejich zástupci)                                                                                                                            

- všichni ale musí podepsat souhlas s uveřejněním těchto údajů, kvůli ochraně 

osobních dat                                                                                                                                          

- pokud někdo nebude souhlasit, jeho údaje zde samozřejmě  nebudou uveřejněny    

13. Červnová třídní schůzka se bude konat ve čtvrtek 20.6. v 17:00 ve Vodním světě 

14. Diskuze                                                                                                                                                             

- požadavek rodičů, aby dostali seznam pomůcek na další školní rok už v červnu, aby 

vše stihli včas nakoupit                                                                                                                       

- paní zástupkyně Němečková přednesla problémy s třídou 9.B – velká absence dětí, 

zvláště před plánovanými písemkami a testováním a velice zhoršený prospěch                

(z tohoto důvodu bude mít tato třída třídní schůzku samostatně už 16.4.)                                                                                                                                                        

 


