
19.4.2016 – 16:00 
 

Zápis z 69.schůze SRPŠ 
 

1. Přivítání, prezence a kontrola docházky. 
 
2. Další třídní schůzky v tomto školním roce se budou konat 28.4.2016 
1.stupeň – 16:00 
2.stupeň – 16:45 
Mimořádně budou třídní schůzky začínat prohlídkou výtvarných prací našich výtvarníků a to v učebně 
VV, kam si pro rodiče přijdou učitelé a odvedou je do tříd. Přesné pokyny budou ještě zapsány do ŽK. 
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 18,00 hod. otevřena družina. 
- výpomoc na třídní schůzce zajistí 
7.A – pan Matuška (od 15,30 hod.) 
7.B – paní Ditrichová (od15,30 hod.) 
7.C – paní Roskotová (od 15,30 hod.) 
3.A – paní Kupková (od 16,45 hod.) 
3.B – pan Veverka (od 16,45 hod.) 
3.C – paní Němčíková (od 16,45 hod.) 
 
3. Na účtu SRPŠ je momentálně 58392,- Kč. Rezerva z loňského roku je 10571,- Kč. 
 
4. Volba nového pokladníka SRPŠ 
- jednohlasně schválená Lenka Lázňovská 
 
5. Volba třetího člena revizní komise SRPŠ. 
- jednohlasně schválená Gabriela Kahovcová 
 
6. Volba zapisovatelky SRPŠ 
- jednohlasné schválená paní Alena Šedivá 
 
7. Revizní komise SRPŠ se sejde po třídních schůzkách dne 28.4.2016, kde dojde ke kontrole pokladny 
a předání účetnictví novému pokladníkovi. 
 
8. Poplatky v měsíci květnu 
- 450,- Kč výtvarné třídy na výtvarné potřeby  
- 300,- Kč nevýtvarné třídy na výtvarné potřeby 
 
9. Zhodnocení plesu školy. 
Účast na plese byla oproti rokům předešlým nižší a je tedy nutné zajistit lepší propagaci plesu. 
Předsedové tříd musí apelovat na rodiče, aby ples navštívili. Je dobré připomenout, že rodiče žáků 
svojí účastí na plese podporují školu a tím i své děti. Také zisk je rozdělován i mezi vystupující žáky. 
Následující ples se bude konat 11.3.2017. Vstupenky bude možné zakoupit i ve foto Eliáš, aby byla 
zajištěna lepší časová dostupnost i pro rodiče, kteří jsou déle v zaměstnání a nestihnou otevírací dobu 
kanceláře školy. SRPŠ děkuje všem, kdo přispěl do tomboly. Ta byla letos opravdu bohatá. Celkem 
bylo 312 cen. Ples v číslech bude k dispozici až na červnové schůzi SRPŠ. 
 
10. Změna hesla na iškole a jeho nastavení. 



Pokud si rodiče chtějí změnit heslo na iškole a nechat si zasílat známky na e-mail, můžou tak učinit 
následným způsobem: 
1) přihlásí se na iškolu 
2) kliknou vpravo nahoře na svoje jméno a pak na nastavení 
3) vyplní kontaktní údaje a zaškrtnou „posílat denní informace o prospěchu a posílat informace 
z vývěsky“ 
4) na e-mail jim přijde dotaz, zda opravdu chtějí posílat info z iškoly a to potvrdí 
 
11. Zápis do prvních tříd. 
Proběhl zápis do prvních tříd, celkem přihlášeno 73 dětí. Škola otevírá pouze dvě třídy a přijme 60 
dětí. Příští rok to vypadá také pouze na dvě třídy. Pokud někteří rodiče dopředu vědí, že se budou 
např. stěhovat a jejich potomek bude opouštět školu, bylo by dobré o tomto stavu dopředu 
informovat. Škola je plná a bude možné žáky doplňovat pouze výměnou.   
 
Třídní učitelky prvních tříd budou: 
1.A hudebníci a hokejisti - p. učitelka Mgr. Dana Morávková 
2. B výtvarníci a všeobecný – p. učitelka Mgr. Marcela Jírovcová 
 
 
12. Zhodnocení aktivit školy. 
- Proběhlý lyžařský kurz byl bez problémů a úspěšný, absolvovali ho všechny 7. třídy. 
- Zájezd do Paříže absolvovalo 20 žáků a také naprosto bez problémů. 
- V květnu a červnu proběhnou školy v přírodě a školní výlety. 
- V létě se plánují letní tábor na horách, dále jazykový v Itálii a příměstský tábor ve škole. 
 
13. Činnost školního klubu v roce 2016-2017. 
Předsedové tříd zjistí na třídních schůzkách zájem o školní klub. Toto se týká hlavně čtvrťáků, páťáků 
a šesťáků. Klub zajišťuje hlídání žáků mezi ranním vyučováním a odpoledním vyučováním, kdy 
neklubové žáci musí opouštět školu. V příštím roce už škola není schopná krýt náklady na klub a 
nadále by to byla placená služba. Klubovné by mělo činit podle zájmu zhruba 200,- Kč na měsíc. 
 
14. Další schůze SRPŠ proběhne v červnu v restauraci Vodní svět. Datum zatím není upřesněno, ale 
členové budou obesláni e-mailem. Pozvánku obdrží pouze předsedové tříd, pokud se nemohou 
dostavit, sami musí kontaktovat zástupce a dohodnout si zástup. 
 
15. Jarní prázdniny v roce 2017 jsou od 20.2.17 do 26.2.17 
   
16. Diskuze, rozloučení 


