
 

 

12.09.2013 – 16:00 

Zápis z 59. schůze SRPŠ 

 

1. Prezence, přivítání nových zástupců 1.tříd 

2. Obnovení funkcí : předsedkyně SRPŠ pí.Ditrichová i zástupce p.Šťastný zůstávají; 

revizní komise – pí.Volná a pí.Mátlová zůstávají, pí.Kunčíková se odstěhovala a místo 

ní zvolen p.Matuška; pokladní pí.Beranová zůstává; zapisovatelka pí.Hasilová i její 

zástupkyně pí.Veselá zůstávájí; členové školské rady zůstávají 

3. 1.třídní schůzky v novém školním roce budou 24.9.2013 – 1.st.od 16:00, 2.st.od 16:45        

- po skončení třídních schůzek bude tradiční raut v aule školy                                            

- poprosit rodiče, aby s sebou nevodili děti, raut je pouze pro rodiče (pokud nemají 

hlídání, tak bude až do 18h fungovat družina a to i pro sourozence, kteří nechodí na 

naši školu) 

4. Školní jídelna :                                                                                                                                

odhlášení obědů – e-mailem nejpozději 1 den předem nebo telefonicky na číslo 

321 724 045  a to až do 7:30 ten den                                                                                                    

-  kdo nezaplatí obědy nejpozději poslední den předchozího měsíce, tak nedostane 

obědy, dokud je nezaplatí      

5. Stav účtu SRPŠ je 22 739,- Kč, z toho máme 8 000,- Kč jako rezervu na ples 

6. Paní učitelka Dvorníková žádá o příspěvek 5 000,- Kč na dopravu na podzimní 

hudební soustředění, které se bude konat v termínu 26.-29.10.2013 v Benecku 

v penzionu Lesní zátiší – jednohlasně schváleno 

7. Školní ples – termín je předběžně zamluven na 22.3.2014 ve Starých lázních                            

- poprosit rodiče o dárky do tomboly – na prosincových třídních schůzkách bude 

v každé třídě krabice, kam se mohou ceny dávat                                                                          

- možnost sponzorských darů do tomboly za reklamu 

8. Poplatky :                                                                                                                                                       

září – pitný režim 100,- a školní mléko na 10 týdnů 100,-                                                              

říjen – družina 500,- (i s kroužky); školní klub (kroužky) bez družiny 300,- ; školní klub 

plavání + 100,-                                                                                                                                          

listopad – příspěvky SRPŠ 100,- na 1 dítě                                                                                       

květen – výtvarné potřeby na další školní rok (450,- výtvarníci, 300,- nevýtvarníci)       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 



  

9. Webové stránky školy  www.4zskolin.cz – informace o akcích školy, prázdninách, 

jídelně, inf.o SRPŠ apod.                                                                                                                      

– apelovat na rodiče, aby se na tyto stránky dívali ( je zde i zápis ze SRPŠ a další 

informace o SRPŠ 

10. O prázdninách proběhlo :                                                                                                                 

- jazykovo-výtvarný tábor                                                                                                                            

- tábor školní družiny                                                                                                                                 

- taneční soustředění HIP-HOPU v Rokytnici                                                                                       

- učitelé měli různá školení                                                                                                                        

- generální opravy tělocvičen                                                                                                                       

- rekonstrukce hlavní školní družiny na kmenovou třídu 4.A                                                           

- generální rekonstrukce venkovních hřišť (to probíhá nyní až cca do konce října) 

11. Změny mezi zaměstnanci školy:                                                                                                         

- nastoupily 2 nové paní učitelky  na 1. Stupeň (Ondrouchová a Tvrdíková) a 1 na        

2. stupeň (Helena Kubištová)                                                                                                                 

- z mateřské dovolené se vrátila paní učitelka Suchá                                                                               

- nastoupila nová paní vychovatelka Bubeníková 

12. - výuka pokračuje dle školního vzdělávacího programu Harmonie                                                           

- nově je do výuky zavedena dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných 

okolností (obdoba branné výchovy), zlomky už ve 4.třídě                                                                           

- projekty : EU (šablony), Commenius a nově je nyní ve škole psycholog a speciální 

pedagog (je to projekt EU) 

13. Na tento školní rok připadá 20.výročí otevření naší školní budovy                                               

- pan ředitel chystá při této příležitosti během školního roku nějakou oslavu 

s cateringem ( plánuje pozvat nynější i bývalé učitele, zástupce města, školskou radu i 

členy SRPŠ) 

14. Vyučovací rozvrhy – kvůli hokeji a dalším aktivitám na naší škole je velmi složité a 

zdlouhavé rozvrhy vytvořit (na většině škol to trvá asi 2 dny a u nás počítačovým 

programem měsíc) 

15. Plánované akce školy :                                                                                                                                    

5.11. – Den otevřených dveří                                                                                                                    

21.11. – schůzka SRPŠ                                                                                                                                  

28.11. – předběžný termín na Vánoční jarmark                                                                                                                                  

3.12. – třídní schůzky 

16. Lyžařský kurs 7.tříd bude pravděpodobně zase na Mísečkách a předpokládaný termín 

je až konec března 

 

 

http://www.4zskolin.cz/


 

17. Diskuze                                                                                                                                                           

- v některý třídách byly objeveny vši – ve školním řádu je zakotveno, že je to infekční 

choroba a rodiče jsou povinni si dítě nechat doma dokud není odvšiveno                                      

- na školním pozemku byly nalezeny stříkačky s jehlami – pan ředitel to bude řešit na 

poradě a také jako upozornění v rámci školního rozhlasu 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis zpracovala :   Lenka Hasilová  ( tel.: 721 261 362) 


