
 

 18. 6. 2015 – 17:00  (Restaurace Vodní svět Kolín) 

 

Zápis z 66. schůze SRPŠ 

 

1. Přivítání, prezence (přítomno 14 členů) 

2. Příspěvek na večeři od SRPŠ za celoroční práci – 120,- Kč na osobu 

3. Stav pokladny k dnešnímu dni je 29.582,- Kč                                                                    

- z těchto prostředků se bude platit raut na 1. třídních schůzkách nového 

školního roku a pasování prvňáčků na čtenáře                                                              

- další příjem bude až v listopadu 2015                                                                          

- musíme zvolit nového účetního, protože paní Beranová končí (návrh je 

manželka p. Šťastného paní Martina Šťastná – všichni souhlasí) 

4. První schůze SRPŠ školního roku 2015/16 bude 10. 9. 2015 od 16:00 

hodin ve škole    

5. Termín dalšího školního plesu je již stanoven na 12. 3. 2016 

6. 2. 6. 2015 proběhla školská rada ve sborovně školy v již pozměněném 

složení: 3 členové z MěÚ (pí. Jiráčková, pí. Drdová a p. Špinka)                                         

3 členové z řad rodičů (p. Matuška, pí. Lázňovská a pí. Ditrichová)                               

3 členové z řad pedagogů (pí. Pittelová, pí. Kronusová a p. Morawski)                  

- noví členové jsou p. Matuška, pí. Lázňovská a p. uč. Morawski                                 

- předsedkyní školské rady je pí. Jiráčková a zástupkyní pí. uč. Kronusová       

7. Změny v učitelském sboru                                                                                             

- v květnu odešly pí. uč. Kubíčková a pí. vych. Stehlíková na mateřskou                 

- ke konci školního roku odchází pí. uč. Mašková a za ní se vrací 

z mateřské na zkrácený úvazek 10 hodin týdně pí. uč. Švimberská                                 

- noví pedagogové od září: pí. uč. Vančurová – M, Př ; p. uč. Kočí – Tv, 

Výchova ke zdraví ; pí. uč. Poláková – Aj, Vv ; pí. uč. Hřibová - Vv      

8. Diskuze o možnostech a formách zabezpečení školy (čipy, otisky prstů, 

turnikety…) 

9. Prázdninové akce:                                                                                                             

- příměstský tábor  1.-10. 7. (pí. vych. Pittelová)                                                      

- tábor školní družiny 12.-17. 7. (pí. vych. Křečková) – Jizerské hory 

(Josefův Důl – penzion Mája)                                                                                               

- prázdninové soustředění taneční skupiny Endorlino                                              



- jazykově-výtvarný tábor v Krkonoších 16.-21. 8. (Pec pod Sněžkou – 

chata Lesovna)      

10.  O prázdninách proběhnou ve škole různé úpravy:                                                 

- obnova výpočetní techniky                                                                                           

- rekonstrukce školní kuchyňky                                                                                        

- učebna přírodopisu se přestěhuje do 2. patra                                                          

- učebna chemie se přestěhuje do přízemí                                                                

- vybuduje se chemická laboratoř 

11.  Diskuze  

 


