
10.9.2015 – 16:00  

Zápis z 67. Schůze SRPŠ  

1. Přivítání, prezence a představení nových členů (předsedové prvních ročníků:  1.A – paní Košnarová, 

1.B – paní Drdová, 1.C – paní Víšková)  

2.  Pokladníkem SRPŠ byla zvolena paní Peroutková 

3. Revizní komise SRPŠ – výměna paní Mátlové za paní Lázňovskou  

4. Zapisovatel SRPŠ zvolena paní Lázňovská, zástupce paní Šedivá. 

5. První třídní schůzky školního roku 2015/2016 se budou konat ve čtvrtek 24.9.2015 1.stupeň – 

16:00 2.stupeň – 16:45 ( připomenutí a informace hlavně pro zástupce 1.ročníků – třídní schůzku 

zahajuje předseda třídy, který přednese problémy, které se řešily na SRPŠ a poté předá slovo 

třídnímu učiteli a nakonec pozve rodiče na tradiční raut v aule školy. Děti nemají na raut přístup – 

proto bude až do 18,00 hod. otevřena družina. 

Výpomoc na třídní schůzce zajistí  

9.A – paní Naďová (od 15,30 hod.) 

9.B – paní Adámková (od15,30 hod.) 

5. A – paní Mrázková (od 15,45 hod.) 

5.B – paní Kahovcová (od 15,45 hod.) 

5.C – paní Šedivá (od 15,45 hod.) 

 6. Obědy  

 - odhlášení musí být provedeno nejpozději do 7,30 toho dne  

- obědy musí být zaplaceny do konce předchozího měsíce, jinak nebude dítěti vydán oběd  

7.  Na účtu SRPŠ je momentálně 27883,- Kč. 

 8. Ples školy se bude konat 12.3.2016 ve 20,00. Balení tomboly proběhne 9.3.2016 od 16,00 hod. 

(účast nutná pro všechny zástupce tříd). Prosíme rodiče, aby se jako každý rok, zapojili do nošení 

dárků do tomboly – bude možno už od listopadové třídní schůzky (26.11.2016). Příští schůze SRPŠ je 

12.11.2016. 

 9. Platby  

pitný režim – 100,-Kč, mléko – 120,- Kč s příchutí, 96,- Kč bez příchuti, družina – 500,- Kč za pololetí,  

školní klub – 100,- Kč za pololetí, plavání – 100,- Kč, příspěvky SRPŠ – 100,- Kč,  výtvarné pomůcky – 

450,- Kč pro výtvarné třídy a 300,- Kč pro nevýtvarné.  

10. Prázdniny   

podzimní: 29.10. - 30.10.2015 



vánoční: 23.12.2015 - 4.1.2016  

jarní: 8.2 - 14.2.2016  

 velikonoční: 24.3 - 25.3.2016  

- Přes léto se dodělaly podlahové krytiny, zrekonstruovaly učebny chemie a přírodopisu – nyní mají 

obě nové katedry a připojení na plyn a vodu. Dále se plánuje vybavení počítačové učebny novou ICT 

technikou a obnovení kuchyňky. Do konce roku by také měla proběhnout rekonstrukce venkovního 

vstupu do školy. Plot u vchodu by měl být až k silnici, prostor před školou bude tedy zabezpečen proti 

vstupu osob, které tam nemají co pohledávat.   

11. Nové doplnění pedagogického sboru – Mgr. Lenka Poláková (AJ, VV), Mgr. Petra Kočí (TV, 

Výchova ke zdraví), Mgr. Jana Hřibová (VV), Mgr. Zdenka Vančurová (M, PŘ), Aneta Herčíková (ŠK). 

Z mateřské dovolené se vrátily: Mgr. Alena Sedláková (HV), Mgr. Dita Švimberská (CH), Bc. Šárka 

Sixtová (1.C)   

12. Školní psycholog se velice osvědčil a nadále pokračuje na škole. Rodiče musí podepsat souhlas. 

13. Upozornění na prostudování školního řádu. 

14.  Připomenutí nutnosti zabezpečení školy. Vedení žádá o shovívavost při delším čekání u vchodu 

po zazvonění – bezpečnost dětí na prvním místě.  

 15. Finanční dotace z EU na online výuku jazyků – 7000,- Kč na žáka 6. až 9. tříd. Očekáváme podporu 

a dohled rodičů při plnění úkolů apod. 

16. Dále žádáme o podporu rodičů při reprezentaci žáků na různých soutěžích, soustředěních a hrách. 

17. Diskuze: 

- pitný režim 

- akustika v aule při konání třídních schůzek 

- šatny a rozdělení skříněk 


