12.04.2018 – 16:00

Zápis ze 76. schůze SRPŠ
1. Přivítání, prezence a kontrola docházky
- nepřítomni zástupci: 3.B.,4.C, 5.B., 7.A – v některých třídách musí proběhnout
nové volby
2. Třídní schůzky 24/4/2018
1. stupeň – 16:00
2. stupeň – 16:45
Třídní schůzku zahajuje předseda třídy, který předá informace, které se řešily na SRPŠ a
poté předá slovo třídnímu učiteli, nakonec pozve rodiče na tradiční raut v aule školy.
Děti nemají na raut přístup – proto bude až do 18,00 hod. otevřena družina
3. Výpomoc na rautu k třídním schůzkám zajistí rodiče devátých a pátých tříd
od 15,30 hod. paní Ditrichová, pan Matuška
od16,45 hod. paní Kupková, Veverková, Nemčíková, zástup za nepřítomné paní
Hubschmannová
nákup surovin zařídí paní Buncová, seznam dodá pan Houska. Ve škole zastřešuje
přebrání paní učitelka Bínová + druhý kontakt
4. Volba předsedy a místopředsedy SRPŠ – na příští schůzce proběhne upřesnění
předsednictví, volba proběhla, 22 hlasů, výsledky budou prezentovány na příští schůzce.
Volební komise: Mgr. Renata Němečková, Gabriela Ditrichová, Lucie Volná, Jana
Svobodová, Jiří Šťastný
5. Stav pokladny – 90.883,79. Z toho na účtu 55.309,79 a 35.574,- hotovost. Nezaplacené
příspěvky na červnové schůzce.
6.

Výtvarné potřeby – květen, úhrada z pokladny. Výtvarné třídy 450,-, ostatní 300,-

7. Jarní prázdniny – 4/3/2019 – 10/3/2019
8. Kontrolní revize pokladny do příští SRPŠ schůzky – paní Volná, Buncová a pan Matuška
9. 30/4/2018 a 7/5/2018 – plánované ředitelské volno, z důvodu probíhajícího školení
GDPR. Pro přihlášené je zajištěna družina do 15:00 – BEZ OBĚDA – tzn. děti mají mít
velkou svačinu
10. GDPR – prosíme rodiče o spolupráci při implementování nové legislativy platné od května
tohoto roku, týkající se nakládání s osobními daty – v následujícím období budou rodiče
vyzváni ke spolupráci, případně podpisům/souhlasům
11. Zápis do prvních ročníků – zapsáno 67 dětí, nyní se čeká na vyrozumění o odkladech a
poté bude rozhodnuto o otevření 2 -3 prvních tříd
12. Škola v přírodě – termíny 22/4 – 27/4, 6/5 – 11/5, 20/5 – 25/5, 27/5 – 1/6
13. Od září bude v souvislosti se zvýšenou ochranou dětí zamezeno přístupu do budovy
školy, vše bude ještě upřesněno včetně placení obědů v hotovosti, vyzvedávání dětí
prvního stupně apod.

14. Obědy – cena bude navýšena o 2Kč – 3Kč
15. Školní akce
a. 25/4 návštěva Osvětimy
b. 28/5 – 31/5 Paříž – z důvodu velkého zájmu pro nižší ročníky bude nabídka
zopakována v následujících ročnících. Kapacita více autobusů by se nyní
nenaplnila
c. 12/6 Víděň
d. 18/6 Focení
16. Diskuze – Spolupráce asistentů a pedagogů v jednotlivých třídách – na základě podnětů
zástupců SRPŠ bude prověřeno
17. Další SRPŠ schůzka – termín bude upřesněn mailem

