
11.9.2012 – 16:00 

Zápis ze schůze SRPŠ 

 

1. Prezentace + přivítání nových členů – zástupců 1.A, 1.B a 1.C 

2. Revizní komise (kontroluje účetnictví SRPŠ) – pí.Mátlová, pí. Kunčíková a pí.Volná   

Pokladní – pí.Beranová (současný stav pokladny SRPŠ činí 15 141,-Kč)                                                                                                                       

Zápis schůzí – pí.Hasilová, zást.pí.Veselá                                                                               

Rada školy pro školní rok 2012/2013 (zástupci z řad rodičů): pí.Svobodová, 

pí.Králová, pí.Ditrichová 

3. Poděkování od pí.uč.Pittelové za příspěvek 2500,-Kč na dopravu na letní tábor školní 

družiny, který proběhl ve dnech 7.-13.7.2012 v Benecku v penzionu Lesní zátiší.                 

Poděkování od pí.uč. Kronusové za příspěvek 4500,-Kč na dopravu pro Klub mladého 

diváka.                                                                                                                                 

Žádost pí.uč.Dvorníkové o 5000,-Kč na dopravu na hudební soustředění, které se 

bude konat ve dnech 25.-28.10.2012 – jednohlasně schváleno. 

4. 20.9.2012 se budou konat třídní schůzky – od 16:00 na 1.stupni a 16:45 na 2.stupni                     

- upozornit rodiče, že tř.schůzka je pouze pro všeobecné informace o škole a o 

problémech konkrétní třídy, není možno schůzku zdržovat a řešit problémy svého 

dítěte – k tomu slouží individuální konzultační hodiny                                                                      

- předseda třídy po skončení schůzky odvede rodiče do auly na raut, který je pouze 

pro rodiče (pokud nemají hlídání pro děti, mohou je nechat v družině, která je kvůli 

tomu otevřená déle) 

5. Školní jídelna – odhlašování obědů je možno pouze do 7:30 toho dne                                             

- obědy musí být zaplaceny vždy do posledního dne předchozího měsíce, jinak dítě 

prvního nedostane oběd (nejlepší je platba inkasem- škola si to tak strhává sama) 

6. Ples školy – 16.3.2013 ve Starých lázních                                                                                                     

- 13.3. od 16h proběhne balení tomboly                                                                                                         

- požádat rodiče, aby na listopadovou třídní schůzku přinesli drobné dárky nebo věci, 

které se jim nehodí a jinému by udělali radost, sponzoring vítán (ve třídách budou o 

listopadových tř.sch. krabice na dárky do tomboly) 

7. Uskutečněné prázdninové akce :                                                                                                                  

- letní tábor pořádaný školní družinou                                                                                                   

- soustředění HIP HOPU                                                                                                                              

- jazykový tábor ve Španělsku, jehož součástí byl i kurz malování                                                      

- dále proběhly práce ve škole, jako např. : pokračování rekonstrukce topení                    

(za minulou zimu byla 30% úspora energie), v některých třídách se vymalovalo, 

nákup části nových židlí a lavic, úpravy ve školní kuchyni 

 



8. Do 1.tříd nastoupilo 87 dětí                                                                                                                         

1.A - 27 dětí (jsou zde nechaná až 3 místa pro hokejisty)                                                                   

1.B - 30 dětí                                                                                                                                                       

1.C - 30 dětí 

9. Z důvodu velkého počtu žáků v prvních třech ročnících a tudíž velkého zájmu o školní 

družinu byla podána žádost na Hygienu o navýšení počtu žáků v družině ze 

stávajících 200 na 240 míst – žádosti bylo vyhověno a proto bylo o prázdninách 

vybudováno osmé oddělení školní družiny. Všichni zájemci z 1.-3.tříd byli uspokojeni 

a ještě zbylo 7 míst pro dojíždějící žáky 4.tříd 

10. V nové vyhlášce pro školy vyšlo, že škola musí hlídat děti mezi dopoledním a 

odpoledním vyučováním, bohužel bez bližšího vysvětlení, takže to škola vyřešila tak, 

že rodičům žáků, kteří nechodí do družiny poslala formuláře, kde svým podpisem 

stvrzují, že za ně budou v tento čas zodpovídat 

11. Nové angličtinářky : Mgr.Dana Pithartová (bude vypomáhat i na Hv)                                                             

Bc.Andrea Pražáková                                                                                                                                        

Mgr.Ivana Tichá                                                                                                                                             

Mgr.Lada Wenigová                                                                                                                                          

Nové družinářky : Martina Šustová a Helena Vlková                                                                                

Nové třídní učitelky : 3.C - Mgr.Zdena Králová                                                                                                                                                                                                                                       

4.C - Mgr.Barbora Pěkná                                                                                                                                             

5.B - Mgr.Lenka Kombercová 

12. Výuka AJ – 1.ročníky a 3.A se budou učit Aj metodou Super Nature (bude se vybírat 

450,- Kč na učebnice), 3.B a C budou pokračovat ve výuce metodou ČIT ČET a 

2.ročníky pokrčují v Super Nature (učebnici mají z loňska)                                                                  

Watts English – dále bude probíhat formou kroužku vždy v pondělí v 15:15 a to 

pouze pro přihlášené žáky (více informací u pí.Vedralové) 

13. Projekty školy :                                                                                                                                            

- ekologie                                                                                                                                                                          

- primární prevence patologických jevů (šikana, drogy, kriminalita…..)                                                                              

- „Zůstaneme spolu po škole“ (pro děti s různými problémy)                                                                               

- mezinárodní projekt Komenius – navazování vztahů mezi školami z různých zemí 

(naše škola bude s polupracovat s Anglií a Tureckem) 

14. Poplatky :                                                                                                                                                                     

- do konce září za pitný režim (100,- za pololetí) a za mléko (100,- na 10 týdnů)                        

- do konce října za družinu (500,-) a kroužky (300,-) a plavání (100,-) za pololetí – 

pokud však dítě chodí současně do družiny a na 1 i více kroužků, zaplatí pouze 500,-                                           

- do konce listopadu za výtvarné potřeby (výtvarníci 450,- a nevýtvarníci 300,-) a    

příspěvek SRPŠ (100,- na 1 dítě – není to povinné, ale škola potom dítěti na nic 

nepřispěje-např. na školu v přírodě nebo lyžařský kurs)  

15. Debata a poznámky rodičů k různým problémům 

 



                                                                  

 


