
12.11.2015 – 16:00 

Zápis z 68.schůze SRPŠ 

1. Přivítání, prezence a kontrola docházky. 

2. Další třídní schůzky v tomto školním roce se budou konat 1.12.2015 

 1.stupeň – 16:00 

 2.stupeň – 16:45 

- třídní schůzku zahajuje předseda třídy, který přednese problémy, které se řešily na SRPŠ a poté 

předá slovo třídnímu učiteli a nakonec pozve rodiče na tradiční raut v aule školy. Děti nemají na raut 

přístup – proto bude až do 18,00 hod. otevřena družina.  

- výpomoc na třídní schůzce zajistí  

8.A – paní Králová (od 15,30 hod.)  

8.B – paní Konarzewská (od15,30 hod.) 

4. A – pan Pudlo (od 16,45 hod.)  

4.B – paní Peroutková (od 16,45 hod.) 

 5.C – paní Svobodová (od 16,45 hod.) 

3. Na účtu SRPŠ je momentálně 24313,- Kč. 

4. Žádosti o příspěvek:  

1) žádost o 5695,- na nákup knih pro prvňáčky na pasování na čtenáře (jednohlasně schváleno)  

2) žádost o 200,- Kč na žáka, který se zúčastní školy v přírodě (jednohlasně schváleno) 

2) žádost o 200,- Kč na žáka, který se zúčastní lyžařského výcviku (jednohlasně schváleno) 

4) žádost o cca 2 000,- pro taneční skupinu Endorlino (jednohlasně schváleno)   

5. 15.10.2015 proběhla schůze školské rady a byla schválena výroční zpráva, která je k nahlédnutí na 

nástěnce a v sekretariátu. Na školské radě se probírala možnost školních besed se zajímavými občany 

(spisovatelé, letci, ochránci přírody, členové různých oddílů atd.) Pan Špinka je ochoten pozvat 

někoho od PTP, tímto mu pan ředitel děkuje a ostatní členy SRPŠ žádá, zda by také někoho takového 

neznali a případně s ním besedu domluvili.  

6. Ples školy bude 12.3.2016 ve Starých lázních - cena vstupenky je 150,- . Výtěžek z plesu je rozdělen 

účinkujícím. 

- balení cen do hry o štěstí bude ve středu 9.3.2016 v 16:00, do té doby můžou rodiče nosit dary do 

krabice, která bude ve třídách již na třídních schůzkách. 



 - odvoz cen ze školy do Starých lázní – p. Volná, p. Víšková 

- výpomoc  p. Veverka, p. Matuška 

7. 21.2.16 - 27.2.16  – lyžařský výcvik 7.tříd (Jizerské hory - Horní Maxov) 

8. 21.1.16 - 22.1.16 – zápisy do prvních ročníků (budou zaměřeny hlavně na hudební a výtvarné třídy 

-> měly by dětem nahradit ZUŠ, dokonce máme děti vytipované z MŠ) 

9. Příští SRPŠ se bude konat 14.4.2016 

10. Příští třídní schůzky budou s největší pravděpodobností 26.4.2016 

11. Diskuze ( pan učitel Morawski), rozloučení 


