
 

21.11.2013 – 16:00 

Zápis z 60.schůze SRPŠ 

 

1. Prezence; přivítání předsedkyní SRPŠ 

2. Další třídní schůzky v tomto školním roce se budou konat 3.12.2013                                

- 16:00 na prvním stupni a 16:45 na druhém stupni                                                                                         

- předsedové tříd zahájí třídní schůzku, přednesou informace, které se dozvěděli      

na SRPŠ, pak předají slovo třídnímu učiteli, který řekne informace týkající se konkrétní 

třídy a nakonec předseda ukončí třídní schůzku, poděkuje za pozornost a pozve 

rodiče na tradiční raut v aule školy                                                                                                                   

- připomenout rodičům, že raut je pouze pro dospělé; pokud mají s sebou děti, tak je 

mohou dát do družiny, která bude otevřená do 18:00 a upozornit je, že do družiny 

mohou dát pouze děti školního věku, nikoliv batolata, jak tomu bylo při zářijových 

třídních schůzkách                                                                                                                                          

- dozor na rautu – z 1.stupně pí Kahovcová, z 2.stupně pí Sladká 

3. 22.10.2013 zasedala školská rada                                                                                               

- schvalovala se výroční zpráva (jednohlasně schváleno)                                                      

- bude vyvěšena na inf. nástěnce v přízemí školy a na webových stránkách školy 

4. Stav účtu je 13 672,-Kč (nejsou do toho započítány příspěvky SRPŠ, které se vybírají 

v průběhu listopadu) 

5. Žádosti o příspěvek :                                                                                                                                      

a) paní uč. Schifflerová žádá o příspěvek 1500,- Kč na občerstvení na vánoční jarmark     

(odsouhlaseno – 11 pro, 7 proti, 3 se zdrželi hlasování)                                                                                 

b) paní uč. Marková žádá o příspěvek 2000,- Kč na dopravu na školu v přírodě          

pro třídu 3.A – jednohlasně schváleno                                                                                                                          

c) paní uč. Novotná žádá o příspěvek 2000,- Kč na dopravu na školu v přírodě          

pro třídu 3.B – jednohlasně schváleno                                                                                                                        

d) paní uč. Arltová žádá o příspěvek 1000,- Kč na ušití vestiček pro taneční skupinu 

Endorlino – jednohlasně schváleno                                                                                                                   

e) paní uč. Jírovcová, Morávková a Pěkná žádají o příspěvek na pasování prvňáčků na 

čtenáře a pisálky (100,- Kč pro 1 žáka – 70 žáků) – jednohlasně schváleno 

6. Ples školy se bude konat 22.3.2014 ve Starých lázních                                                                             

- cena vstupenky bude 150,- Kč; lístek do tomboly 20,- Kč                                                                            

- předsedové jednotlivých tříd si při příchodu do školy na třídní schůzku vyzvednou 

papír, kam se bude psát seznam cen do tomboly, které rodiče přinesou                                                     

- krabice na tombolu bude v každé třídě při prosincových třídních schůzkách – 

upozornit rodiče, že mohou přinést nějaký dárek i kdykoliv jindy až do konání plesu                      

- balení cen do tomboly bude probíhat 19.3.2014 od 16:00 



7. V souvislosti se změnami v občanském zákoníku se již nebudeme jmenovat Sdružení 

rodičů a přátel školy, ale Spolek rodičů a přátel školy (zkratka tudíž zůstává stejná) 

8. Školní akce v následujícím období:                                                                                                                

28.11.2013 – vánoční jarmark a taneční večer ZUŠ                                                                                   

30.11.2013 – vystoupení taneční skupiny Crossdance v Kolínském divadle                                          

21.12.2013-5.1.2014 – vánoční prázdniny                                                                                                  

16.-17.1.2014 – zápisy do prvních tříd                                                                                                        

23.-29.3.2014 – lyžařský kurz 7.tříd (hokejisti odjedou už ve čtvrtek, aby mohli v pátek 

a v sobotu trénovat na nedělní důležitý hokejový turnaj o pohár města Kolína)                                                  

17.4.2014 – předběžný termín další schůzky SRPŠ 

9. Od 4.12.2013 (tzn. den po třídních schůzkách) odcházejí 3 učitelky                                                     

- paní uč. Kašparová jde na mateřskou (třídnictví v 7.A za ni vezme pí uč. Kedrštová)           

- paní uč. Švimberská také odchází na mateřskou (zde je problém s vyučováním, 

protože se za ní nenašla odpovídající náhrada, pouze jsem bude na pár hodin chodit 

vypomáhat jedna paní učitelka) – pravděpodobně se bude muset ve většině tříd 

změnit rozvrh                                                                                                                                 

- sl.uč. Ondrouchová odchází kvůli neshodám na pracovišti – třídnictví ve 4.A, 

vyučování ČJ a jednu skupinu AJ v této třídě za ní vezme paní Magda Honey, která 

nastoupí pouze na částečný úvazek, jelikož má ani ne dvouletou dceru (předběžně je 

s ní do budoucna počítáno na celý úvazek a pokud by to vyšlo, tak by se jí třídnictví  

ve 4.A mohlo ponechat až do 9.třídy, jelikož má specializaci i na druhý stupeň) 

10. Opětovné řešení problému placení Vv potřeb                                                                                       

- někteří rodiče je nechtějí platit, ale neuvědomují si, že kdyby je měli kupovat 

jednotlivě pro každého žáka, tak by je to vyšlo mnohem dráž a hlavně by s tím měli 

spoustu starostí a shánění                                                                                                                         

- škola Vv potřeby nakoupí hromadně a tudíž s velkou slevou a také vypomáhají 

sponzoři                                                                                                                                                        

- dále si rodiče neuvědomují, že některé Vv potřeby nemusí mít každý žák, stačí třeba 

jen několik kusů na třídu                                                                                                                      

- další výhodou je, že Vv potřeby má každý učitel po ruce v kabinetu a rodiče 

nemusejí hlídat, kdy budou jakou věc potřebovat 

11. Diskuze 


