
Zápis ze schůze výboru SRPŠ konané dne 11. dubna 2022 

 

Přítomni (celkem 17 zást. tříd):   

1. B + 3. B Novotná Krupková A. 2. A – Coubalová E., 3. A + 9. B – Štěrbová S., 

3. C – Dvořáková M., Skořepová E., 4. B. – Lacková L.,5. A – Buncová N.,  

5. B – Šedivá Alena (předsedkyně), 6. A – Kargerová I., Kargerová L.  

+8.A, 6. B – Grossová Š., 7. A – Zmeková L., 7. B – Grohová L., 7. C – Nezavdalová E., 

8. B – Dekiská M., 8. C – Houska M., 9. A – Jiráčková V. 

Pokladník: Svobodová J. 

Tajemník: Mrázová H. 

Vedení školy: Herčík B., Zachařová R. 

 

Omluveni (celkem 9 zást. tříd) 

1. B – Sopouchová K., 2. B – Jandová M., 3. A – Vondráčková Bošková Š., 

3. B – Lepičová E., 4. A - Kotková Z., 4. B – Hannay M., 5. A – Vostřel L.,  

8. B – Lázňovská S., 9. C – Janečková A. 

Místopředseda: Hübschmannová S. 

Pozn.: Provést na třídních schůzkách doplňkové volby zástupců ve třídách 2. B, 3. B, 4. B,  

4. A, 5. B, 7. A a nahlásit jejich kontakty (mail + tel.) na adresu: hana.mrazova@seznam.cz 

 

Stav pokladny: 4.825,- (hotovost) 

Stav běžného účtu: 182.270,- (roční příspěvky ve výši 88.800,-) 

 

1/  Čerpání příspěvků SRPŠ 

Předsedkyně SRPŠ Alena Šedivá informovala zástupce tříd o čerpání příspěvků v letošním 

školním roce. 

Lyžařský kurz (29. 1. – 3. 2. 2022)  18.000,- / 90 žáků á 200,-/ 

Školy v přírodě (proběhnou do konce šk.r.) 13.000,- / 65 žáků á 200,-/ 

Pasování čtenářů 1. a 2. tř. (proběhne do konce šk.r.) 150,- na žáka 

Stužkování  deváťáků (proběhne do konce šk. r.)   90,- na žáka – nákup stužky 
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Dodatečně byly předány odměny účinkujícím z tanečních klubů CrossDance a Endorlino na 

VESELICI 2020 celkem ve výši 8.000,- (CrossDance 4.000,- a Endorlino 4.000,-). 

2/ Informace vedení školy 

Ředitel školy Mgr. Herčík informoval o plánovaných akcích školy i chystaných změnách. 

Třídní schůzky proběhnou 28. dubna 2022 (tentokrát ještě bez rautu) 

1. stupeň – od 16 hod 

2. stupeň – od 16, 30 hod 

Konzultace o prospěchu a chování žáků proběhnou ve třídách po skončení třídních schůzek. 

Na dveřích jednotlivých tříd budou vyvěšeny tabulky se jmény učitelů a rodiče si je tak 

mohou vyhledat a jednotlivě je navštívit. 

Plánované akce školy: 

Hudební představení 3. a 5. tř. – již proběhlo 

duben – květen – „Celostátní testy 9. tř.“ - matematika a český jazyk (proběhnou po 

přijímacích zkouškách a bude na ně  kladen velký důraz, aby je žáci nebrali na lehkou váhu a 

přípravě věnovali dostatečnou pozornost a dobře uspěli) 

školy v přírodě 3. A, 3. B a 5. B (5. A nejede z os. důvodu tř. uč., bude umožněno příští rok) 

17. 5. „Vítání léta“ - venkovní jarmark /prezentace práce jednotlivých tříd/ 

2. 6. v 16 hod - tř. sch. rodičů příštích prvňáčků – proběhne ve školní jídelně 

21. 6. – focení žáků 

29. 6. – „Vyřazení deváťáků“ od 10 hod v tělocvičně školy (pro 2. st. a rodiče žáků 9.tř.) 

Dále ředitel školy informoval o některých změnách v učitelském sboru z důvodu čerpání MD 

a stěhování. Odcházející budou nahrazeni kvalifikovanými pedagogy a o změnách budou žáci 

i jejich rodiče včas informováni.  

Zhruba do tří let se změní učební osnovy a plány všech předmětů s důrazem na digitalizaci, 

gramotnost a kompetence žáků, kvalitnější přípravu na občanský život. 
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S nárůstem cen potravin proběhne od září také zdražení školních obědů, cca o 2 - 3 kč. 

Co se týče začleňování ukrajinských dětí do tříd, bude se dít postupně a děti budou 

rozdělovány rovnoměrně do všech kolínských škol. Početní nárůst není nijak dramatický a při 

zápisu do 1. tříd budou vždy upřednostněny české děti, nejsou tedy nutné obavy. 

3/ Volby vedení SRPŠ 

Současné vedení SRPŠ ve složení Alena Šedivá ( předseda), Sabina Hübschmannová 

(místopředseda), Hana Mrázová (tajemník) požádalo výbor o uvolnění z těchto  funkcí ke 

konci školního roku z důvodu odchodu svých dětí ze 4. ZŠ. I nadále však zůstávají přáteli 

školy a nově zvoleným budou nápomocny. Volby do uvolněných funkcí proběhly následně a 

jednohlasně byli zvoleni tito zástupci: 

předseda:  Coubalová Eva (2. A) 

místopředseda: Lacková Lucie (4. B), Šedivá Alena (5. B) 

tajemník: Nezavdalová Eva (7. C) 

 

Výbor SRPŠ ukládá: 

- všem zástupcům tříd informovat na třídních schůzkách rodiče o věcech projednávaných i o 

novém složení vedení výboru 

- nadále provést volbu chybějících zástupců v již jmenovaných třídách a zaslat jejich 

kontaktní údaje 

O další schůzi výboru budete včas informováni. Závěrečná schůzka by měla proběhnout 

v červnu, další pak v září. 

 

Zapsala: Hana Mrázová (tajemník) 

 

 

 


