
19.04.2017 – 16:00 
 

Zápis ze 73. schůze SRPŠ 
 

1. Přivítání, prezence a kontrola docházky. 
1.1. Nepřítomni zástupci ze tříd: 2.A, 3.C, 5.B 

2. Třídní schůzky proběhnou 25.04.2017 od 16:00 I. stupeň, od 16:45 II. stupeň 
2.1. Vernisáž o 15minut dříve, odchod s tř.učitelem ze tříd.  
2.2. Průběh – zahájení zástupcem SRPŠ, třídní učitel/učitelka, pozvání na raut – 

upozornění na možnost využití družiny a zákaz vstupu dětí na raut.  
2.3. Výpomoc – zástupci 8.A, 8.B a 8.C před a 4.A, 4.B a 4.C po tř.schůzkách 

3. Stav účtu 48.801,94,-, hotovost 17.941,-(k 7.4.2017) 
4. Nezaplacené příspěvky SRPŠ jmenovitě zástupcům tříd: 3.C, 4.A, 4.C, 5.B, 6.B, 

9.A. V případě, že na škole jsou sourozenci, příspěvek SRPŠ musí být za každé 
dítě – čerpá také každé dítě 

5. Květen - platba za výtvarné potřeby – výtvarníci 450,-, ostatní 300,- 
6. Jarní prázdniny 2018 jsou od 26/2 do 4/3 
7. SRPŠ schůzky – schůzka po zahájení školního roku vždy ve škole, další 2 schůzky 

u pana Šťastného, závěrečná schůzka v salonku Vodního světa – termín 20/5/2017 
od 17:00 

8. Ples školy 11. 3. 2017 – poděkování za dary do tomboly, balení a převoz do Lázní 
(zde je pro příští rok potřeba ještě podpořit účast)  
8.1. Příjmy 35.630,-, výdaje 25.897,- tj. 9733,- výdělek.  
8.2. Proběhlo 7 vystoupení zájmových skupin školy, odhlasován příspěvek 1000,- 

za vystoupení.  
8.3. Rezerva na výroční 20. ples v příštím roce navýšena ze 7444,- na 10.000,- 
8.4. Osvědčil se prodej vstupenek ve Foto Eliáš 
8.5. Podněty a diskuse na organizaci dalšího ročníku plesu na příští schůzce SRPŠ 

9. Příspěvky 
9.1. Příspěvek na nákup oblečení členů (žáků školy) skupiny Endorlino – 2.000,-     

17 členů hlasovalo PRO, 1 se zdržel hlasování, 0 PROTI 
9.2. Příspěvek na potisk a přebal nového CD hudební skupiny Lázeňáci – 2.000,-  

Schváleno jednohlasně, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti 
10. Zápis do prvních tříd – kapacita 54-56 dětí, zájem vyšší, zveřejněna kritéria. 

Tř.učitelky – Mgr. Ivana Novotná, Mgr. Blanka Marková 
11. Úspěšný lyžařský kurz a 2 školy v přírodě, počasí přálo  
12. Školní akademie 2017 – kapacita divadla 450 míst, škola má 600 žáků, z nichž 550 

vystupuje – řeší se způsob rozdělení lístků a organizace příštích ročníků. Jak to 
bude letos informují učitelé na tř.schůzkách 

13. Všeobecný školní klub – letos se osvědčil, zájem je i nadále. Pro žáky 4. a 5. 
ročníků, platba 1000,- za pololetí 

14. Stabilita pedagogického sboru pro školní rok 2018, pouze 1 nový učitel 
15. ISKOLA – elektronický průkaz žáka – ohlasy 
16. Příští SRPŠ 20/5/2017 od 17:00 
17. Diskuze, rozloučení 

 
 
   


