11.9.2014 – 16:00

Zápis z 63. Schůze SRPŠ

1. Přivítání, prezence a představení nových členů (předsedové prvních ročníků: 1.A –
Lenka Kargerová, 1.B – Lenka Lázňovská, 1.C – Milan Houska)
* účetní SRPŠ paní Beranová letos končí a na příští schůzi se bude řešit, komu svoji
funkci předá
2. První třídní schůzky školního roku 2014/2015 se budou konat v úterý 23.9.2014
1.stupeň – 16:00
2.stupeň – 17:00
* připomenutí a informace hlavně pro zástupce 1.ročníků – třídní schůzku zahajuje
předseda třídy, který přednese problémy, které se řešily na SRPŠ a poté předá slovo
třídnímu učiteli a nakonec pozve rodiče na tradiční raut v aule školy (děti nemají na
raut přístup – proto bude až do 18 h otevřena družina)
3. Obědy
* odhlášení musí být provedeno nejpozději do 7:30 toho dne
* obědy musí být zaplaceny do konce předchozího měsíce, jinak nebude dítěti vydán
oběd
4. Na účtu SRPŠ je momentálně 22 005,- Kč a ještě přibude cca 56 000,- na příspěvcích
5. Ples školy se bude konat 14.3.2015 ve 20:00
* zahájení vstupenek bude na vánočním jarmarku (cena bude 150,- Kč)
* rezervace vstupenek bude maximálně 1 měsíc před plesem, pak se lístky prodají
(aby se nestalo, jako v minulých letech, že si někdo lístky nevyzvedne a ty propadnou)
* prosíme rodiče, aby se jako každý rok, zapojili do nošení dárků do tomboly – bude
možno už od prosincové třídní schůzky
* 11.3.2015 v 16:00 se bude balit tombola – prosíme dobrovolníky o pomoc
6. Platby
* září : pitný režim – 100,mléko – 120,- s příchutí, 96,- bez příchuti
* říjen : družina – 500,- za pololetí
školní klub – 300,- za pololetí (při současné docházce do ŠD a ŠK platí žák
pouze platbu za ŠD 500,-, ŠK je pak součástí této platby)
plavání – 100,* listopad : příspěvky SRPŠ – 100,* květen : výtvarné pomůcky – 450,- pro výtvarné třídy a 300,- pro nevýtvarníky
7. V tomto školním roce je ve škole nabízena novinka – „Všeobecný školní klub“. Zde je
žák přijat k pravidelné docházce na základě přihlášky a výše platby za I.pololetí bude
stanovena v rozsahu 100 až 500,- v návaznosti na počet dnů přítomnosti žáka v tomto

oddělení ŠK. V případě, že žák dochází současně do všeobecného oddělení a přihlásí
se i do oddělení s konkrétním zaměřením, hradí částku ve výši 500,- za pololetí.
8. Prázdniny
* podzimní : 27.-29.10.2014
* vánoční : 20.12.2014-4.1.2015
* jarní : 2.-8.2.2015
* velikonoční : 2.-6.4.2015
9. Připravované akce
* Den otevřených dveří – ještě není termín (možná už v průběhu října)
* 2.schůze SRPŠ – předpokládaný termín bude 20.11.
* druhé třídní schůzky – budou asi 2.12.
* vánoční jarmark – ještě není termín
* lyžařský výcvik 7.ročníků – plánuje se na konec února
* školní ples – 14.3.2015
* Školní akademie – květen
10. Ohlédnutí za prázdninovými akcemi
* poprvé se letos konal příměstský tábor – byl o něj velký zájem, ani nebylo možno
vzít všechny děti
* tábor školní družiny na Sázavě
* Hip-Hopové soustředění v Krkonoších
* výtvarně-jazykové soustředění v Chorvatsku (děti byly od delegátek velmi chváleny)
* v přízemí a v prvním patře se strhalo lino a pokládala se nová dlažba
* ve staré hudebně se vybudovala nová pracovna pro výuku ČJ se čtenářským koutem
* naproti ředitelně po celé délce byl vybudován velký hudební sál, kde se budou
konat i různé další akce, např. přednášky (je tam i velké pódium); ještě se dokončují
poslední práce a ozvučení a jestli vše dobře dopadne, tak se zde 6.11. bude konat
koncert hudebních tříd
11. Nové doplnění pedagogického sboru
* Tereza Marková (třídní učitelka 4.A)
* pí.uč. Makydová (M, F)
* pí.uč. Anisimová (RJ)
* p.uč. Kunc (TV, Z)
* sl. Semencová (vychovatelka)
12. Školní psycholog
* byl to projekt pouze na jeden rok, ale protože měl loni velký úspěch, tak se škole
povedlo zajistit svého psychologa
13. Letos se pan ředitel chystá po několika letech zase vydat školní bulletin
14. 31.12.2014 končí mandát školské radě
* budou nové volby (nyní jsou za rodiče pí. Ditrichová, Králová a Svobodová)
* na 1.třídní schůzce vyzvat rodiče, aby do 15.10. posílali návrhy na nové kandidáty
(nejlépe přes nás – e-mailem)

* budou zvoleni 3 členové z řad rodičů, dále pak se mezi sebou zvolí 3 pedagogové a
3 zástupci města
* týká se to pouze 1.-7. ročníků (zástupci jsou totiž voleni na 3 roky)
* školská rada se schází 2x ročně – na listopadové schůzi se schvaluje výroční zpráva
* pravomoci školské rady jsou ve školském zákoně
* návrhy od rodičů poslat na e-mail pana ředitele
15. Diskuze o vylaďování rozvrhů
* jako každoročně jsou velké dohady ohledně skloubení školy s hokejem

