16. 4. 2015 – 16:00

Zápis z 65. schůze SRPŠ
1. Přivítání, prezence (účast – 19 členů)
2. Poslední třídní schůzky ve školním roce 2014/2015 se budou konat
v úterý 28. 4. 2015 : 1. stupeň od 16:00 a 2. stupeň od 16:45
- zeptat se rodičů, jestli jim takto vyhovují časy třídních schůzek, nebo
jestli by je chtěli mít v 16:00 a v 17:00 namísto v 16:45 (toto se týká
převážně rodičů, které mají děti souběžně na obou stupních)
- po skončení tř. schůzek pozvat rodiče na tradiční raut do atria školy
3. Momentální stav účtu SRPŠ je 65.843,- Kč, z toho je 10.571,- Kč z plesu
(4.736,- Kč bylo převedeno z loňska a 5.835,- Kč je letošní výdělek)
4. Dne 14. 3. 2015 se konal ve Starých lázních ples školy
- ples se velice vydařil – všech 300 cen ve hře o štěstí bylo vyprodáno
během 2 hodin
- v programu bylo 7 vystoupení dětí (některé skupiny vystoupily i
vícekrát) – 5.571,- Kč se rozdělí rovným dílem mezi jednotlivá
vystoupení
- zbylý výdělek z loňského a letošního plesu 5.000,- Kč se nechá na účtu
SRPŠ jako rezerva na příští ples
5. Platby
- poslední platbou tohoto školního roku jsou výtvarné potřeby, které se
platí v květnu (částky zůstávají stejné jako v předchozích letech –
450,- Kč výtvarné třídy a 300,- Kč nevýtvarníci)
- bohužel je zase několik neplatičů příspěvků SRPŠ – zástupci tříd,
kterých se to týká, na tento problém upozorní ve svých třídách
6. V lednu se konaly zápisy do prvních tříd
- přišlo 83 dětí, z toho bylo 9 odkladů a 4 děti nebyly přijaty z důvodu
přeplněné kapacity školy (škola může mít maximálně 600 dětí a po
odečtení žáků 9. tříd, kteří odejdou a přičtení všech prvňáků by byla
kapacita překročena o 4 žáky)
- bylo tedy přijato celkem 70 dětí do třech tříd
1.A - LH + Vš (Mgr. Hana Schifflerová)
1.B - Vv
(Mgr. Miroslava Koberová)
1.C - Hv + Vš (Mgr. Hana Pilná)
7. Zástupkyně zapisovatelky schůzí SRPŠ paní Veselá odešla na mateřskou
a nějaký čas se nebude schůzí účastnit, proto byla zvolena nová
zástupkyně – paní Lenka Lázňovská

8. Žádosti o příspěvek
1) na školu v přírodě pro 3. a 5. ročníky, a to 200,- Kč na 1 dítě (je 71
třeťáků a 66 páťáků – celková částka 27.400,- Kč) – jednohlasně
odsouhlaseno
2) 1.950,- Kč na zakoupení triček a kšiltovek na školu v přírodě
pro 5. ročníky – zamítnuto
3) 4.000,- Kč na pronájem prostor na trénování pro taneční skupinu
Endorlino – zamítnuto
4) 3.000,- Kč na dopravu na letní tábor školní družiny, který se bude
konat v termínu 12. – 17. 7. 2015 v Jizerských horách (48 žáků) –
zamítnuto (2 pro, 13 proti, 4 se zdrželi hlasování)
5) 4.000,- Kč na jazykový tábor – zamítnuto (1 pro, 13 proti, 5 se zdrželo
hlasování)
- většina žádostí o příspěvek byla zamítnuta z důvodu nedostatku
finančních prostředků na účtu SRPŠ (musí totiž zbýt ještě finanční rezerva
na začátek školního roku na pasování prvňáčků na čtenáře aj.)
9. Školní akademie
- 12. 5. 2015 od 15:00 v Městském divadle Kolín
- každý účinkující žák dostane 1 vstupenku
- vstupné dobrovolné
- prosba rodičům, aby neopouštěli svá místa během vystoupení z důvodu
vyzvednutí svých dětí v zákulisí – ty budou po celou dobu vystupování
ostatních tříd pod dozorem pedagogů
10. Na nový školní rok se připravuje nové složení pedagogického sboru,
protože v průběhu školního roku odešlo několik učitelek na mateřskou –
proběhlo několik výběrových řízení s novými pedagogy
11. Řešení zajištění bezpečnosti ve škole (opatření kvůli vražednému útoku
na studenta ve Žďáru nad Sázavou) – upozornit rodiče, aby nikoho cizího
do školy nepouštěli a aby byli trpěliví u zvonků (někdy se může stát, že
budou čekat delší dobu, než se na někoho dozvoní, ale nikdo ze
zaměstnanců školy není povinen hlídat u zvonků)
12. Diskuze

