
Zápis z členské schůze SRPŠ konané dne 22. listopadu 2022 
 

 

1) Docházka 

 

Schůze se zúčastnilo celkem 27 zástupců tříd z 50 zástupců celkem, jmenovitě:  

1.A - David Šedina   

1.B - Monika Karetová  

1.C - Šárka Kvasničková  

2.A - Jitka Zahradníčková, Adéla Chrastilová 

2.B - Alena Novotná Krupková  

2.C - Ludmila Píšková  

3.A - Eva Coubalová 

3.B - Zuzana Pličková 

3.C - Tereza Bílková 

4.A - Šárka Vondráčková Bošková 

4.B - Zuzana Čápová, Alena Novotná Krupková 

4.C - Eva Skořepová 

5.A - Jitka Zahradníčková  

5.B - Lucie Lacková, Magdaléna Hannay 

6.A - Libor Vostřel   

7.A – Iveta Kargerová, Lenka Kargerová  

7.B - Štěpánka Grossová 

7.C - Iva Kalinová, Veronika Vítová 

8.A - Lenka Zmeková  

8.B - Libuše Grohová 

8.C - Eva Nezavdalová   

9.A - Lenka Kargerová  

9.B - Michaela Dekiská   

9.C - Milan Houska 

 

Nepřítomni: 

6. B - Zdenka Eva Fojtíková (revizní komise) 

 

Vedení školy přítomné ve složení: 

Mgr. Bohumil Herčík - ředitel školy 

Mgr. Renata Zachařová - zástupkyně ředitele školy 

 

Vedení SRPS přítomno ve složení: 

Ing. Eva Coubalová - předseda 

Ing. Lucie Lacková - místopředseda 

Mgr. Eva Nezavdalová - tajemník 

Monika Karetová - pokladník 

 

Přítomní zástupci tříd podepsali prezenční listinu a souhlas s evidencí kontaktních údajů pro 

účely Sdružení rodičů a přátel školy 4. ZŠ Kolín.  



2) Přivítání všech zástupců tříd a představení nových členů představenstva SRPŠ 

 

Nová předsedkyně Eva Coubalová přivítala všechny zástupce tříd a jednotlivě se 

všichni nově zvolení členové vedení SRPŠ přítomným zástupcům tříd představili.  

Paní Coubalová poděkovala za dodatečné volby zástupců tříd, které proběhly na 

minulých třídních schůzkách. Poprosila také zástupce všech tříd o kontrolu jejich 

kontaktních údajů (e-mail, telefon) a požádala je, aby tajemnici informovali vždy, když 

dojde ke změně.  

 

Kontakty na zástupce tříd budou využívány především pro komunikaci v rámci SRPŠ a 

nebudou jako dříve vystaveny na webu školy. Tam lze ale i nadále najít kontakty na 

vedení SRPŠ a zápisy ze všech uskutečněných schůzí.  

 

3) Finance  

 

Současný stav pokladny:  

 Bankovní účet   156 812, 37Kč 

 Hotovost   997,-Kč 

 

Předsedkyně informovala přítomné o provedené kontrole účetnictví při přebírání 

pokladny novým vedením SRPŠ a potvrdila také převedení disponibilních práv k účtu na 

nové vedení. Požádala revizní komisi o kontrolu účetnictví po ukončení schůze.   

 

Z elektronické pokladny rodičů bude v blízké době stržen poplatek SRPŠ ve výši   

150,- Kč. V této souvislosti předsedkyně poprosila zástupce tříd, aby od třídních učitelů 

zjistili počet dětí ve třídě a počet dětí, jejichž rodiče nedali souhlas se stržením 

poplatku SRPŠ. Tyto informace předají e-mailem tajemnici Evě Nezavdalové, která 

vede evidenci. 

 

4) Raut po třídních schůzkách dne 29. listopadu - rozdělení služeb 

 

Po ukončení třídních schůzek proběhne opět raut ve vstupní části školy, na který jsou 

zváni všichni rodiče. Raut je určen pro neformální setkání rodičů s učiteli. Do 17:30 

hodin bude fungovat školní družina, kde mohou žáci počkat na své rodiče. 

 

Služba na rautu: 

 15:15 – 16:30 hod - přípravu nabídkových stolů a obsluhu na začátku rautu zajistí 

zástupci 8. tříd, jmenovitě:  8.C - Eva Nezavdalová, 8.A - Lenka Zmeková,  

8. B – zástupce přítomný na schůzi nemůže, kontaktuje svůj zástup (A. Špryslová)  

 16:45 - 18:00 hod - obsluhu na rautu a úklid po rautu zajistí 4. třídy, jmenovitě: 

4.B - Zuzana Čápová, 4.C - Eva Skořepová,  4.A - Šárka Vondráčková Bošková 

 

 

 

 

 

 



5) Plánované školní akce / aktivity 

 

Pan ředitel informoval přítomné o plánovaných akcí v tomto školním roce. Došlo také 

k zpřesnění informací podaných na minulé schůzi ohledně Vánočního jarmarku a školní 

akademie. Vánoční jarmark a školní akademie se budou konat až v následujícím 

školním roce, tedy 2023/2024. 

 

Plánované akce ve školním roce 2022/2023 
 

Den otevřených dveří se koná 6. prosince 2022 od 9:00 do 17:00 hod 

Jsou zváni rodiče budoucích i současných žáků, mateřské školy.  

Program:  

 prohlídka školy 

 vstup do tříd v průběhu vyučování žáků 

 zajímavé tvůrčí dílny 

 konzultace s třídními učiteli budoucích 1. ročníků  

 představení genetické metody čtení 
 

Detailní rozpis této akce je k dispozici na webové stránce 4. ZŠ.  

 

Lyžařské kurzy pro žáky 7. tříd ve dnech 21. ledna - 28. ledna 2023 (SRPŠ finančně 

přispívá) 

Závazně přihlášeno 56 dětí (48 žáků sedmých tříd, kteří byli doplněni žáky 8. a 9. tříd). 

Pedagogický dozor na lyžařském výcviku se skládá z 6 učitelů.  

 

Pasování na čtenáře (SRPŠ finančně přispívá) 
Tuto akci si zajišťují učitelé 1. tříd samostatně.  

 

Školička nanečisto pro předškoláky bude v termínu od 18. ledna do 29. března 2023 

 - vždy ve středu.  

Aktuálně se projednávají varianty dílniček a přítomnost rodičů. Vynechána středa 22. února 

2023 – z důvodu jarních prázdnin.   

 

Velikonoční jarmark – přesné datum konání se včas upřesní. 

 

Školy v přírodě pro žáky 3. a 5. tříd (SRPŠ finančně přispívá) 

Třídy 3.A a 3.C - jedou společně na chatu v horách v termínu 22. - 26. května 2023 

Třída 3.B  - školu v přírodě bude realizovat formou několika výletů.  

Třídy 5.A a 5.B - jedou společně na Máchovo jezero v termínu 1. - 5. května 2023.  

 

V nižších ročnících (2. a 3. třídy) probíhají kurzy plavání a v tomto školním roce se opět 

začaly konat také družinové školní kluby. Na jógu a stolní tenis se přihlásilo více žáků   

a z toho důvodu se kroužky konají (dočasně konaly) pouze jednou za 14 dní. Pan ředitel 

slíbil, že situaci prověří. Obecně ale zmínil, že z důvodu zatížení dětí mimoškolními 

aktivitami zájem o školní kluby opadl. 

 

 

 



Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd – 21. června 2023 v kulturním sále Zámecká 

 

Akce je určená pro žáky 9. tříd, jejich učitele a rodiny. Pan ředitel a paní předsedkyně 

seznámili přítomné s prvním návrhem programu akce:  

 úvodní slovo a přivítání přítomných panem ředitelem 

 představení žáků 9. tříd, slavnostní nástup, šerpování 

 vystoupení žáků 9. tříd (orchestr a případně jiná vystoupení) + kulturní vystoupení 

dalších žáků (taneční kroužky) 

 na akci bude také hudební doprovod  

 

Pro tuto akci bude ustavena organizační skupina z řad zástupců SRPŠ, učitelů a rodičů žáků 

9. tříd. Tato skupina se sejde poprvé po novém roce. Řešit se bude detailní program, forma 

občerstvení, tisk vstupenek, programu, kapacita sálu, hudební doprovod atp. 

 

Návrh rodičů třídy 9.C – občerstvení pro Slavnostní rozloučení si chtějí připravit samostatně. 

Pan ředitel s návrhem souhlasil. Vše se upřesní na organizačních schůzkách. 

 

6) Vzdělávání ukrajinských žáků 

 

Ukrajinské děti jsou v současné době vzdělávány společně v prostoru školy Kolín - Šťáralka. 

Pan ředitel sdělil, že pokud proběhne v budoucnosti jejich začlenění mezi české žáky na 

základní školy, všechny kolínské ZŠ se o žáky rozdělí. 

 

7) Další informace od vedení školy 

 

Aktuálně se řeší absence učitelky informatiky z důvodu nemoci. Výuku informatiky dočasně 

přebrali třídní učitelé, kteří ale vyučují dle připravených osnov a situaci zvládají.  

 

Od příštího školního roku dojde ke změně koncepce výuky informatiky. Ta bude začleněna 

do ostatních předmětů a informatika jako taková bude mít v osnovách robotizaci a základy 

programování. Škola má k dispozici roboty berušky Bee-bot, které děti programují a 3D 

tiskárnu. Podobné vybavení se bude v budoucnu dále pořizovat.  

 

8) Vylepšení docházkového systému 
 

Pan ředitel přítomné informoval, že nově je celý areál školy včetně hřiště pokryt signálem  

a po použití čipu pro vyzvedávání, budou žáci vyzvání k odchodu ze školy. Docházkový 

systém umožní žákům opuštění školy nejen ze tříd jako doposud, ale i z hřiště.  

 

9) !!Prosba vedení školy na všechny rodiče ohledně diskusních skupin ve školním 

programu Edupage!! 

 

Edupage je oficiální školní program, jakási nová forma žákovských knížek. Data v něm jsou 

tedy vázána určitými pravidly. Pan ředitel v této souvislosti žádá, aby si rodiče 

nevytvářeli diskusní skupiny bez přítomnosti učitelů, kde by řešili nevhodná témata 

např. o prospěchu nebo chování žáků. Školní program slouží především pro 

komunikaci s učiteli. 



 

Jako výjimku pan ředitel připustil např. komunikaci rodičů ohledně rozloučení s třídním 

učitelem / učitelkou. Zde z podstaty věci není přítomnost pedagoga žádoucí a pan ředitel 

chápe, že všichni rodiče ze třídy na sebe nemají jiné kontakty, aby byli schopni záležitost 

zorganizovat. 
 

Pro tyto účely může např. předseda třídy s pomocí Edupage zjistit e-maily nebo tel. kontakty 

všech rodičů ze třídy. Ze získaných údajů si rodiče vytvoří komunikační skupinu na jiných 

komunikačních platformách než na Edupage. 

 

10) Po ukončení schůze revizní komise podepsala stav peněžního deníku. Jedna 

členka komise (paní Fojtíková) nebyla přítomna, podepíše dodatečně. 

 

 

!!Výbor SRPŠ ukládá zástupcům tříd:  

 

 podílet se na přípravě, chodu rautu a úklidu  – zástupci zmínění v bodě 4 výše 

 informovat rodiče na třídních schůzkách o programu schůze, viz tento zápis 

 nejpozději během třídních schůzek dne 29. listopadu 2023 zjistit od třídních učitelů 

počet žáků ve třídě + počet těch, kteří nebudou v letošním školním roce platit 

poplatek SRPŠ. Zaslat informaci na e-mail tajemnice SRPŠ: 

 srps.nezavdalova@gmail.com 

 aktualizovat své kontaktní údaje evidované tajemnicí v případě jejich změny - týká 

se především těch zástupců, kteří nebyli přítomni na schůzi (bude jim o tomto zaslána 

prosba e-mailem) 

 Zdenka Eva Fojtíková - z důvodu neúčasti na schůzi dodatečné podepsání kontroly 

účetnictví v pokladní knize (bude kontaktována). 

 

O dalším termínu členské schůze budete včas informováni. 

 

 

Zapsala:  

tajemnice SRPŠ Mgr. Eva Nezavdalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


