
                                                             15. 11. 2018 

                        Zápis ze schůze výboru SRPŠ 

 

1/  Přivítání, prezentace                                                                                                                              

přítomni: 26 členů výboru /dle zápisu v prezenční listině /ředitel školy Mgr. Herčík, 

zástupkyně ředitele Mgr. Zachařová                                                                                       

omluveni: E. Pěkná, M. Dekiská  / omluva zaslána mailem /                                                                                                    

2/ Pokladna                                                                                                                                             

na účtu:     54.005,-                                                                                                                              

hotovost:  17.839,-  / rezerva na „Veselici“ 7.800,- /                                                                 

Placení příspěvků SRPŠ proběhne v listopadu přes e-pokladnu v min. výši 150,-/rok 

Pravidelné příspěvky SRPŠ na pasování prvňáčků, školy v přírodě a lyžařské kurzy, dle počtu 

zúčastněných dětí. 

3/ Stanovy SRPŠ                                                                                                                           

Stanovy byly schváleny bez připomínek všemi přítomnými 26 členy výboru SRPŠ, nikdo nebyl 

proti, nikdo se nezdržel. Znění „Stanov“ bylo všem členům výboru zasláno v plném znění 

před konáním schůzky k prostudování a připomínkování. Taktéž znovu přílohou tohoto 

zápisu. 

4/ Třídní schůzky a raut                                                                                                                             

Termín: 29. 11. 2018                                                                                                                                                               

v 16,00 hod pro 1. stupeň,                                                                                                                          

v 16,45 hod pro 2. stupeň                                                                                                                                    

Služba pro raut:  zástupci 3. a 7. ročníků / pí. Dvořáková, Švandová, Pospíšilová, Sluková, 

Svobodová D., Králová L., Kargerová I., Kargerová L., Grossová a p. Bartoš /                                               

Nákup zajištěn v Tescu, veky zajistí pí. Bendová.                                                                             

Pro raut platí již zavedená pravidla, bez přítomnosti dětí, ŠD otevřena do 18,00 hod.                               

Vedení školy se na návrh p. Jiráčkové pokusí zajistit zástupce kolínských středních škol, kteří 

by byli přítomni na rautu a podávali informace o studiu na jednotlivých školách pro výběr 

povolání /pro rodiče žáků 8. a 9. tř. /.                                                                                                                

Prodej lístků na „Veselici“ – pí. Svobodová J.  / lístek á 100,- Kč / 

5/ Plánované akce školy                                                                                                                                                        

Vánoční jarmark -  4. 12. 2018  od 15,30 hod / nákup dárečků, občerstvení, prodej lístků /                      

Koncerty hudebních tříd - prosinec                                                                                                                         

Den otevřených dveří -  15. 1. 2019  9 – 17 hod / pro rodiče i veřejnost /                                                        

Sobotní exkurze po škole / nové /  26. 1. 2019  9 – 11 hod / pro rodiče i veřejnost /                                                                           

„MŠ v ZŠ“  -  20. 2. 2019  / pro děti z MŠ Jeronýmova, MŠ Bezručova a MŠ Masarykova /                             

„Školička nanečisto“  -  5. 3.   -  2. 4. 2019  / pro předškoláky /                                                                             

Lyžařské kursy 7. tř.  -  2. polovina března, Janov N/Nisou, volná místa dle účasti doplní 8. tř.                       

Školní akademie – květen / 480 míst v divadle, 1 volný lístek na vystupujícího žáka, číslované 

lístky na jednotlivá sedadla /. Vstup na generálku pro veřejnost je v řešení. 



6/ Veselice a stužkování žáků 9. tříd / 31. 1. 2019 /                                                                                                                   

a/Lístky k prodeji á 100,- Kč předány dle požadavků zástupcům jednotlivých tříd, lístky 

zdarma pro žáky 9. tř. předány vedení školy. Prodej lístků bude zajištěn též na rautu při tř. 

sch. a na Vánočním jarmarku, dále v sekretariátu školy.                                                                                           

b/ Stužky pro 9. tř. jsou zajištěny – pí. Hübsmannová                                                                                                

c/  Bezpečnostní služba – zajistí pí. Jiráčková                                                                                                                 

d/  Foto do médií – p. Bílek                                                                                                                                

e/  Kapela „ESO“ – vybrána nejvyšším počtem hlasů / 17 /                                                                                   

f/  Sponzoři / v jednání /:                                                                                                                                          

Kasarda uzeniny  - p. Šťastný                                                                                                                                         

Hankovec pečivo – pí. Hannay                                                                                                                                     

Bohemia sekt – pí. Šedivá                                                                                                                                            

Maso Třebovle – pí. Šedivá                                                                                                                                         

KOLI limonády – pí. Volná                                                                                                                                               

g/ instalaci výtvarných prací žáků v prostorách KD zajistíme vlastními silami                                                       

h/ balení dárků pro „Hru štěstí“ proběhne před Veselicí – zajistí členové výboru SRPŠ                                    

ch/ rozmístění krabic na dárky a seznamy pro zápis do jednotlivých tříd – zajistí pí. Mrázová                         

7/ Informace vedení                                                                                                                                                       

Učitelský sbor nyní stabilní, dlouhodobá PN pí. Vlkové /vychovatelka ŠD/ bude pokryta učiteli 

a vychovatelkami školy.                                                                                                                                                 

Poděkování pana ředitele všem zúčastněným za bezproblémové zvládnutí organizace vstupu 

do školy.          

 

Zapsala: Hana Mrázová, tajemník SRPŠ                                                                                                                                                                     

 

 

     


