
 

                                        Zápis ze schůze výboru SRPŠ 

 

1/  Prezence a přivítání 

     Přítomno: 24 zástupců tříd / tentokrát přítomni zástupci ze všech tříd /    

                      2 zástupci vedení školy / ředitel a zástupce ředitele / 

     Omluveno: 5 zástupců tříd   

2/ Pokladna 

    Účet + hotovost celkem : 112.920,- Kč, vč. příspěvků 

3/ Poděkování a hodnocení „Veselice“ 

   Předsedkyně pí. Šedivá poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci    
„Veselice“. K poděkování se připojil i ředitel p. Herčík, který akci hodnotil velmi kladně a jako 
perspektivní pro opakované pořádání. Návrhem zřízení organizačního výboru Veselice se 
budeme zabývat na červnové schůzce.                                                                             
Příjmy 47.933,- Kč zcela pokryly výdaje, zbylý výtěžek činí 128,- Kč.                             
Termín příští Veselice je již rezervován na 1.2. 2020 

4/ Příspěvky a žádosti 

CrossDance – příspěvek 2.000,- Kč  za vystupování na Veselici                                  
Endorlino -      příspěvek 2.000,- Kč  za vystupování na Veselici                                                                      
hlasování: pro: 24  proti: 0  zdrželi se: 0   

žádost pí.uč. Artlové o 2.000,- Kč  pro Endorlino tř. 1a a 1b                                         
hlasování: pro: 24    proti: 0     zdrželi se: 0 

žádost vedoucí šk. jídelny pí. Černé o příspěvek 5.000,- Kč na pořádání akce „Ochutnávkový 
oběd pro rodiče budoucích prvňáčků“, spojíme s náborovou akcí SRPŠ – zajistí pí. Šedivá                                                                                
hlasování: pro: 21    proti: 1    zdrželi se:  2  

Dále byli zástupci tříd požádáni, aby vyzvali rodiče dětí, kteří ještě neuhradili roční příspěvky 
SRPŠ, aby tak učinili. Jedná se o třídy: 2.A – 3x, 3.A – 2x, 4.A – 1x, 4.C – 1x, 5.A – 1x,     
5.C – 1x, 6.A – 2x, 6.C – 1x, 7.B – 2x, 8.B – 1x, 9.A – 4x, 9.B – 1x 

Pravidelné příspěvky SRPŠ na lyžařské kurzy a školy v přírodě ve výši 150,- Kč na dítě byly 
již uhrazeny. 

Platby v květnu: výtvarné potřeby – výtvarníci  450,- Kč        ostatní  300,- Kč 

5/ Akce proběhlé a plánované 

Zápisy do 1.tříd pro šk.rok 2019/2020 – zapsáno 96 dětí, z toho cca 13 odkladů                                   
Lyžařské kursy proběhly v březnu /pro příští rok je plánován opět leden /                         
Školy v přírodě jsou plánovány na duben a květen.                                                             
Návštěva koncentračního tábora Osvětim a Březinka. 

Školní akademie 14.5. od 15 hod v kolínském divadle                                                          
- lístky jsou číslované podle sedadel, 1 dítě = 1 lístek, důvodem je omezená kapacita divadla 
– požádat rodiče, aby neodcházeli ani nepřicházeli během programu a nerušili tak ostatní, 
děti po čas celého programu zůstávají v zákulisí divadla 

 



Finanční gramotnost dětí                                                                                                          
- do programu jsou zapojeny tř. 4.B / pí.uč. Svobodová/  a  tř. 4.C / pí.uč. Marková /                     
- děti vyrobily 300 výrobků, které budou prodávat ve svých stáncích u České spořitelny           
/ 25.4. – 4.C  a  29.4. – 4.B / 

Vyřazení deváťáků – 28. 6. od 10 hod v  tělocvičně školy 

Letní jazykový tábor                                                                                                                 
- místo konání: Španělsko                                                                                                           
- termín: 12. – 21. 7. 2019                                                                                                            
- cena: 9.000,- Kč / v ceně je doprava, plná penze, pitný režim /                                              
!!! 7 volných míst – nabídnout rodičům na tř. schůzkách a nahlásit do konce dubna !!! 

6/ Plánované investice školy                                                                                                    
- dokončení rekonstrukce zbývajících dívčích WC / o prázdninách /                                                                                 
- modernizace výdejních míst ve školní jídelně  / o prázdninách /                                              
- vybudování čtenářského koutku ve 2. patře                                                                             
- rekonstrukce pracovny fyziky / říjen /                                                                                        
- zastřešení venkovní učebny / v plánu / 

7/ Změny v učitelském sboru                                                                                                                              
p. uč. Formánek a p. uč. Píša / nahradili pí.uč. Dudkovou / – výuka  IT                                            
pí. uč. Mejdrová / nová / - anglický jazyk                                                                                          
pí. uč. Prosová / nová / - zeměpis                                                                                                             
pí. uč. Faldejová / návrat po MD / - prozatím se částečně podílí na výuce v 5.C 

Změny třídnictví pro rok 2019/2020:                                                                                                         
6. A – pí. uč. Vančurová                                                                                                                             
6. B – pí. uč. Bínová                                                                                                                                       
6. C – pí. uč. Chybová                                                                                                                                     
4. A – pí. uč. Zugarová                                                                                                                                    
4. B – pí. uč. Faldejová                                                                                                                                                
1. Třídy – pí. uč. Jírovcová, pí. uč. Morávková, pí. uč. Karpíšková 

8/ Třídní schůzky a schůze výboru SRPŠ                                                                                   
Třídní schůzky proběhnou ve čtvrtek 25. 4. 2019                                                                                            
I.  stupeň od 16, 00 hod                                                                                                                               
II. stupeň od 16, 45 hod                                                                                                                    
Zástupci jednotlivých tříd budou informovat rodiče o jednání z této schůze.                                        
Po skončení schůzek jsou všichni zváni na tradiční raut pro rodiče a učitele. Zde platí již 
zavedená pravidla, a to zvláště Zákaz vstupu dětí na raut ! / je zde podáváno víno /.         
Po dobu trvání třídních schůzek a rautu funguje ŠD, kde mohou děti počkat.                        
Služba na rautu:                                                                                                                                                     
pro I.  stupeň – 6. ročníky / příprava od 15,30 hod /                                                                                                 
pro II. stupeň – 2. ročníky / příprava od 16,30 hod /                                                                                     
- nákup potravin zajištěn v Tesco                                                                                                                    
- veky zajistí pí. Bendová                                                                                                                                     
- sudové víno nakoupí pí. Volná 

Červnová neformální schůze výboru SRPŠ  proběhne tradičně na plaveckém stadionu           
3. nebo 4. 6. / o přesném datu a čase konání budete včas informováni / - zajistí pí. Volná 

9/ Legislativa                                                                                                                                            
Výbor SRPŠ ukládá předsedkyni pí. Šedivé dokončit zápis spolku SRPŠ s již schválenými 
„Stanovami spolku“ za pomoci právní firmy, vybrané k tomuto účelu a za finanční úhradu     
cca 3.000,- Kč.                                                                                                                                      
hlasování: pro:  24    proti:  0    zdrželi se:  0 



Zapsala: Hana Mrázová, tajemník SRPŠ 

                                                                                                      

    

      

      

      

      


