
22.4.2014 – 16:00 

Zápis z 61.schůze SRPŠ 

 

1. Prezence; přivítání předsedkyní SRPŠ 

2. Poslední třídní schůzky v tomto školním roce se budou konat 29.4.2014                                

- 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 a pozve rodiče na tradiční raut v aule 

školy, kde se mohou učitelů zeptat na své děti a případně si nimi domluvit konzultaci                                                                                                                                                    

- dozor na rautu – z 1.stupně pí Šedivá a pí Němčíková, z 2.stupně pí Beranová 

3. Stav účtu SRPŠ je 50 175,-Kč  

4. Neplatiči příspěvků SRPŠ:                                                                                                                                 

2.B – Hanousek                                                                                                                                                

3.C – Holubová                                                                                                                                                        

4.C – Červeňáková, Demeter, Horvátová, Miková, Řiháková                                                                   

5.B – Tarabová                                                                                                                                                   

5.C – Bečvaříková                                                                                                                                           

7.B – Kovařík                                                                                                                                                             

9.A – Králová                                                                                                                                                           

9.B - Koděrová                                                                                                                                                          

5. Žádost o příspěvek :                                                                                                                                      

- paní uč. Jírovcová žádá o příspěvek 4000,- Kč na zakoupení studijních materiálů        

na jazykově-poznávací tábor pro žáky 2.-6. tříd (cca 30 dětí), který se bude konat      

15.-24.8. v Chorvatsku – jednohlasně schváleno                                                                                                                           

6. Školní ples se konal 22.3.2014 ve Starých lázních                                                                             

- letos přišlo méně lidí, ale i přesto byl výdělek 1287,- Kč                                                                                    

- z loňského plesu byla rezerva 7949,- Kč                                                                                                                 

- 4736,- Kč se nechá jako rezerva na příští ples 

7. Výtvarné potřeby – zaplatit do konce května (450,- výtv.třídy a 300,- nevýtvarníci) 

8. Poslední schůze SRPŠ školního roku 2013/2014 se bude konat 12.6.2014 v 17:00 

v salonku Vodního světa Kolín 

9. Slovo má pan ředitel:                                                                                                                                 

* 2.5. bude ředitelské volno (bude fungovat družina)                                                                         

* zápisy do 1.tříd                                                                                                                                                

- dostavilo se 90 dětí, ale z toho má 28 odklad (otevřou se 3 třídy)                                                          

* školy v přírodě, které budou probíhat v květnu, jsou připravené                                                                

* lyžařský kurs 7.tříd byl i navzdory letošním špatným sněhovým podmínkách úspěšný, 

protože v den příjezdu na hory začal padat sníh a padal 2 dny                                                                      



* v těchto dnech jsou v naší škole na výměnném pobytu děti z Anglie (Canterbury) 

v rámci mezinárodního projektu Commenius                                                                        

*týden před Velikonocemi byla na naší škole inspekce (kontrolovali úplně všechno a 

hodně do hloubky)                                                                                                                                     

* plánování příštího školního roku a pedagogického sboru (shání se co nejkvalitnější 

učitelé, hlavně na Čj, M a Tv, protože odešly 2 kmenové učitelky na mateřskou a jedna 

dala výpověď; dále jsou v jednání 2 ruštinářky pro výuku ruštiny v 8. ročnících)                                 

* o prázdninách budou opět probíhat nějaké rekonstrukce:                                                                  

- koncertně-divadelní sál pro 130-140 diváků                                                                                                  

- rekonstrukce podlah na chodbách všech pater (na to přislíbilo dotace město Kolín)                                                                                                   

- v některých třídách se budou měnit lavice a židle                                                                                 

* apelovat na rodiče, aby vysvětlili dětem, že pokud bude probíhat nějaké celoplošné 

testování tříd, jako byl např. matematický Klokan, aby k tomu přistupovaly 

zodpovědně a neodflákly to jen proto, že to není známkované (je to hlavně jejich 

vizitka a také pro školu je to důležité, kvůli celorepublikovému srovnávání)                                                                                                               

10. Diskuze 

 

 


