12.09. 2017 – 16:00

Zápis ze 74. schůze SRPŠ
1. Přivítání, prezence a kontrola docházky
Přivítání nových zástupců z 1. tříd: 1.A - p. Buncová a p.Novotná, 1.B - p. Petrová,
p.Šedivá, p. Bendová – nová předsedkyně 7.B.
2. Navržení a schválení jednotlivých funkcí pro školní rok 2017/2018:
POKLADNÍK – p. Lázňovská
REVIZNÍ KOMISE – p. Buncová, p.Volná, p. Matuška
ZÁPIS – p. Šedivá, zástup p. Lázňovská
Odpovědná osoba za organizaci rautů – p.Matuška
3. Pravidla schůzek SRPŠ
První třídní schůzky školního roku 2016/2017 se budou konat ve čtvrtek 21.9.2017
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.
Důležitá účast na všech schůzkách SRPŠ. V případě, že se někdo nemůže účastnit, zjedná si
předseda za sebe zástup.
4. Výpomoc na rautu k třídním schůzkám zajistí rodiče sedmých a třetích tříd
od 15,30 hod. paní Mrázová, Bendová a Šedivá
od16,45 hod. paní Svobodová, Drdová a Nezavdalová
5. OBĚDY
- odhlášení musí být provedeno nejpozději do 7,30 toho dne na tel.čísle 321724045
- obědy musí být zaplaceny do konce předchozího měsíce, jinak nebude dítěti vydán oběd
6. POKLADNA – 47.048,-; plánované výdaje – pasování čtenářů á 100,-; školy v přírodě
třetích a pátých tříd á 200,-; lyžařský výcvik á 200,-. Výše příspěvku za každého žáka je
150,- schválen.
7. 20. VÝROČNÍ PLES ŠKOLY – 17.03.2018 Městský společenský dům
14. 03. 2018 balení tomboly. Opět na třídních schůzkách budou distribuovány krabice na dary
do tomboly včetně seznamů, které je potřeba vyplnit – nemusí být jmenný seznam, ale MUSÍ
být zapsány darované předměty
8. PLATBY - pololetní
ZÁŘÍ
- Pitný režim 50,- a mléko neochucené je dotované plně, s příchutí cena bude
upřesněna
ŘÍJEN
- Školní družina 500,- a to včetně školního klubu (kroužků)
- Školní klub (kroužky) 300,- Všeobecný školní klub – hlídání dětí od čtvrtých tříd – 1000,-, případně +100,- za
kroužky ze školního klubu
KVĚTEN 2018
- výtvarné potřeby 300,-, výtvarné potřeby pro výtvarníky 450,-

9. PRÁZDNINY
Ředitelské volno – 29.9.2017
Podzimní 26.10. – 27.10.2017
Vánoční – 23.12 2017 – 2.1.2018
Pololetní 2.2.2018
Jarní 26.02. – 4.3..2018
Velikonoční 29.3. – 30.3.2018

10. Pedagogický sbor:
Mgr. Málková – tř.učitelka 4.C
Nové posily:
Mgr. Petra Sikáčková
Bc. Kateřina Chybová
Mgr. Irina Hronová
Eva Srnská
Mgr. Michaela Loučková
Bc. Monika Šťastná – všeobecný školní klub
Denisa Janásková - asistent pedagoga
11. Akce během letních prázdnin
renovace žákovské kuchyňky, rekonstrukce podlah a dívčích toalet (v přízemí),
hromosvody, vymalování některých tříd, postupná obměna PC, nábytku. Plánované
úpravy z důvodu úspory energií – termostatické hlavice radiátorů, výměna zářivek
apod.
příměstský tábor, tábor, jazykově-výtvarné soustředění ve Španělsku, HIP HOP a
hokejové soustředění
12. Povinné plavání pro žáky 2. a 3. tříd, bez příspěvku nebo do minimální výše
13. Elektronické třídní knihy a průkazy žáků, náhrada za iŠkolu – přihlašovací údaje začátkem
září, vč.mobilní aplikace
14. Školní parlament – třídní parlament vysílá poslance na jednání s p.ředitelem. Žáci tak
předávají své podněty, postřehy, názory. Učí se tak základům demokratických principů –
volby, hlasování, vyjednávání a prosazování zájmů.
15. Plánované akce – jarmark, koncerty hudebních tříd, vernisáže výtvarných tříd
16. Další akce školy: sběr víček/papíru, podpora útulku, projekt „Historie Kolína“
17. Diskuze – elektronická pokladna, ples školy, doprovody hokejistů

