
23.11 2017 – 16:00 

Zápis ze 75. schůze SRPŠ 

1. Přivítání, prezence a kontrola docházky 

- nepřítomni zástupci: 6. A a 9. C 

 

2. Třídní schůzky 30/11/2017  

1. stupeň – 16:00 

2. stupeň – 16:45 

Třídní schůzku zahajuje předseda třídy, který předá informace, které se řešily na 

SRPŠ – NEZAPOMENOUT NA VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY, a poté předá slovo 

třídnímu učiteli, nakonec pozve rodiče na tradiční raut v aule školy. 

Děti nemají na raut přístup – proto bude až do 18,00 hod. otevřena družina 

 

3. Volba členů Školské rady – volební lístky distribuovány, náhradní budou na místě 

s volební urnou u vstupu do budovy.  

 

4. Výpomoc na rautu k třídním schůzkám zajistí rodiče šestých a druhých tříd 

od 15,30 hod. paní Jana Mrázová, Michaela Špringerová, Dagmar Svobodová 

od16,45 hod. paní Iveta Kargerová, Radka Pešková 

nákup surovin zařídí pan Houska – objednávka Tesco, postupně se vystřídají všichni 

členové SRPŠ nebo se využije „opakovaného nákupu“ v aplikaci. Ve škole zastřešuje 

přebrání paní učitelka Bínová + druhý kontakt 

 

5. Stav pokladny – 43089,06, z toho rezerva na výroční ples 7846,-. Již tradičně - 

příspěvky na pasování prvních ročníků, školu v přírodě 3. a 5. tříd a lyžařský 

výcvik 7.tříd 

 

6. Ples školy – výroční ples přesun na další rok 

 

7. Školská rada – 31/10 schválení výroční zprávy a školního řádu. K dispozici na 

webu školy a v prostoru šaten prvního stupně.  

 

8. Volba nástupce p.Šťastného stávajícího místopředsedy SRPŠ – příští schůzka 

SRPŠ proběhne volba z přihlášených kandidátů. Zájemci se hlásí u předsedkyně 

G. Ditrichové (gabca.ditrich@seznam.cz) 

 

 

mailto:gabca.ditrich@seznam.cz


 

9. Akce školy 

 

a. 22.2.2018 Den otevřených dveří – pro veřejnost i rodiče současných žáků 

b. 11. – 16.3. 2018 Lyžařský výcvik Benecko 

c. 27.3.2018 Velikonoční jarmark 

d. 5. - 6.4.2018 zápis do 1. ročníků 

 

10. Pedagogický sbor – stabilní, t. č. 8 asistentů 

 

11. Elektronická pokladna – zavedení od 1.2.2018, všechny platby příspěvků 

(výtvarné potřeby, pitný režim, SRPŠ a pod) a akcí (výlety, divadla, zálohy na 

lyž.výcvik) touto cestou. O registraci budou všichni včas informováni. Platba 

obědů zůstává stejně, jako doposud – obědy jsou dotované, nelze zahrnout. 

 

12. Elektronická klíčenka – v rámci projektu města Kolína postupně i 4.ZŠ přejde na 

využití elektronické klíčenky. Nejprve náhrada čipů do jídelny, postupně pak čip 

na vstup do budovy, možnost úhrad jízdného v MAD (Arriva) atd. 

 

13. Elektronické třídní knihy, matrika a průkazy žáků – vše funkční a osvědčilo se, 

zatím paralelně papírová podoba průkazů žáka. Omluvenky na EduPage by měly 

fungovat všem, v opačném případě bude řešeno. Postupně by všechny tyto 

aplikace měly být propojeny. 

 

14. Projekt Ozbrojený útočník ve škole – v rámci celorepublikové akce se i 4.ZŠ 

zúčastní tohoto nácviku. Dětí se dotkne minimálně, děti budou zapojeny do o 

něco větší evakuace, než se běžně ve škole provádí 

 

15. Diskuze – vstup do budovy pouze děti do ranní družiny doi 7:15 a poté od 7:30. 

Na dveře bude umístěna informační tabulka. 


