Zápis ze schůze výboru SRPŠ
10. 9. 2019
Přítomni: 25 zástupců tříd , ředitel školy a zástupkyně ředitele
Omluveni: 3
Chybějící zástupci tříd: 4.B /omluveni/
1/ Přivítání
- předsedkyně Alena Šedivá přivítala všechny přítomné a uvítala mezi námi nové zástupce 1. tříd,
kteří byli zvoleni na jejich zahajovací schůzce 3. září
2/ Volba revizní komise a pokladníka
- pokladník: Lenka Lázňovská
- revizní komise: Eva Nezavdalová, Naděžda Buncová, Iveta Kargerová
Všichni jmenovaní byli zvoleni jednohlasně.
3/ Finance
- účet: 87.511,- Kč
- pokladna: 27.556,- Kč
4/ Informace vedení školy
Ředitel Bohumil Herčík pozdravil zástupce tříd a popřál jim do nového školního roku mnoho úspěchů.
Dále informoval o akcích uskutečněných během prázdnin a počátkem školního roku i těch, které
budou následovat.
Přes prázdniny:
- příměstský tábor , tábor ŠD, taneční soustředění skupiny Endorlino
- dokončení rekonstrukce dívčích toalet, nákup didaktických pomůcek /počítače, projektory,
interaktivní tabule /
Začátek školního roku:
- v Městské knihovně proběhlo zahájení Výstavy prací žáků výtvarných tříd v propojení s anglickým
jazykem / vernisáž 9.9., trvání cca do 10.10. / - všichni jsou zváni
Chystané během roku:
- rekonstrukce učebny fyziky a kabinetu
- zastřešení venkovní učebny
- vánoční jarmark
Změny v pedagogickém sboru:
- odešla pí.uč. Švimberská /chemie/, nahradí ji pí.uč. Váňová a Strejcová
- dále odešli učitelé p. Turek a p. Formánek, zastoupí je pí.uč. Prosová
- po MD se vrátila pí.uč. Kašparová /Čj, Tv/
- ze ŠD odešla do důchodu vedoucí pí. Pitelová, novou vedoucí je Lenka Černá
-tým, celkem 11 ped.asistentů, posílily pí. Vavrušková, Všetečková a Talacko
- funkci školního psychologa po pí. Síňalové převzala Mgr. Tenklová
E-pokladna:
- již žádná manipulace s hotovými penězi
- nutno sledovat pohyby na účtu a udržovat zůstatek v dostatečné výši
- obědy nelze přes e-pokladnu hradit, jelikož jsou dotované a tudíž je nutno hradit je zvlášť vždy do
posledního dne probíhajícího měsíce na měsíc následující, odhlašování lze provádět přes stránky
školy po přihlášení do 13 hod pro den následující, pro aktuální den telefonicky nejdéle do 7,30 hod na
tel.č. 321 724 045

EduPage:
- momentálně se mohou vyskytovat v systému drobné problémy, např. při zobrazování úplných
rozvrhů hodin, které budou v brzké době vyřešeny /IT pracovník p.uč.Píša je v dlouhodobé pracovní
neschopnosti, proto se při potížích obracejte na tř. učitele nebo vedení školy/
Elektronické klíčenky:
- současné plastové, které se lámou, nahradí nové odolnější a budou všem vyměněny /přesný termín
není zatím znám/
Vstup rodičů do školy:
- systém vstupu rodičů do školy se osvědčil a zůstává stejný, tudíž pouze hlavním vchodem, po
zazvonění a po ohlášení se jménem a důvodem vstupu, jinak je pro rodiče budova školy uzavřena
- rodiče prvňáků mohou děti doprovázet do budovy do konce září, po té pro ně platí stejná pravidla
5/ Platby
Příspěvky pro SRPŠ zůstávají ve výši 150,- Kč a budou strženy přes e-pokladnu. Pokud někdo
nesouhlasí s uhrazením částky, musí informovat třídního učitele nebo vedení školy.
Pitný režim - 50,- Kč
ŠD - 500,- Kč
Školní klub - 500,- Kč
ŠD + školní klub – 500,- Kč + 100,- Kč za každý další klub /kroužek/ navíc
/ŠD mohou navštěvovat děti do 4.tř. včetně, školní klub všichni žáci školy/
6/ Termíny školních prázdnin
podzimní 29. – 30. 10. 2019
vánoční 23. 12. 2019 – 3. 2. 2020
pololetní 31. 1. 2020
jarní 9. – 15. 3. 2020
7/ Veselice a stužkování žáků 9. tříd
- termín konání : 1. 2. 2020 v KD Kolín
- vše k organizaci bude upřesněno na schůzce organizačního výboru a zástupců zúčastněných tříd a
jejich učitelů dne 8. 10. od 17 hod v salonku plaveckého stadionu, kam jsou zváni všichni, kteří se
chtějí aktivně podílet na příravě Veselice /v případě změny termínu budou všichni včas informováni /
- prosíme všechny rodiče, aby se opět podíleli na zajištění věcných i peněžitých darů na tuto akci
-krabice pro sběr dárků do Hry štěstí budou opět umístěny ve třídách nejdéle při podzimních tř. sch.
8/ Zajištění rautu
Při tř. schůzkách 17.9. opět pořádáme raut pro rodiče a učitele, vstup dětí je zakázán z důvodu
podávání vína. V době třídních schůzek a rautu je otevřena školní družina, kde bude o děti postaráno.
Služba pro I. stupeň: pí. Kargerová L., pí. Lázňovská a p. Houska
Služba pro II. stupeň: pí. Kotková, pí. Hannay /omluvena /
9/ Příští schůzky
14. 11. 2019 - schůzka výboru SRPŠ
21. 11. 2019 - třídní schůzky

Zapsala: Hana Mrázová, tajemník SRPŠ

