
                        Zápis ze schůze výboru SRPŠ  - 9. 9. 2021 

 

1/  Docházka – přítomni zástupci tříd:  21 

1.B  -  Novotná Krupková A., Sopouchová K. 

1.C  -  Kolářová L. 

2:A  -  Coubalová E., Neumannová  

3.A  -  Štěrbová S. 

3.B  -  Novotná Krupková A. 

3.C  -  Dvořáková M. 

4.B  -  Hannay M. 

5.B  -  Šedivá A. 

6.A  -  Kargerová L. 

6.B  -  Grossová Š. 

7.A  -  Zmeková L. 

7.C  -  Nezavdalová E. 

8.A  -  Kargerová L. 

8.B  -  Dekiská M. 

9.A  -  Jiráčková V. 

9.B  -  Štěrbová S. 

Přátelé školy: Mrázová H., Hübschmannová S., Svobodová J., Svobodová D. 

Vedení školy: Herčík B., Zachařová R. 

 

1/ Přivítání 

Předsedkyně SRPŠ Alena Šedivá přivítala všechny přítomné, zvláště pak zástupce 1. a 2. tříd, 

se kterými jsme se doposud neměli možnost setkat. Zároveň jsme se ale rozloučili se zástupci 

tříd, jejichž děti již odešli na střední školy. Někteří z nich se rozhodli pokračovat v práci pro 

SRPŠ, za což jim patří dík. 

 

2/ GDPR 

Přítomní zástupci byli požádáni o znovuobnovení souhlasu se zveřejněním svých kontaktů na 

stránkách školy. Nepřítomní zástupci tak učiní dodatečně. 
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3/ Zhodnocení šk. r. 2019/20 a  2020/21 

Předsedkyně Alena Šedivá provedla zhodnocení práce za oba šk. roky, kdy se výbor nemohl 

fyzicky scházet.                                                                                                                                         

Poslední velkou akcí, před uzavřením škol, byla „Veselice“ se Stužkováním 9. tříd v lednu 

2020. Celá akce byla organizovaná výborem SRPŠ  a financována prodejem vstupenek, 

výnosem z prodeje losů a sponzorskými dary.  

příjmy celkem:   72.225,00 Kč 

výdaje celkem:   62.597,70 Kč 

výnos:                       9.627,30 Kč 
Výnos akce, snížen o náklady pohoštění organizačního výboru Veselice, bude rozdělen mezi 

účinkující taneční skupiny. 

Endorlino: 4.000,-                                                                                                                                      

Cross Dance: 4.000,- 

 

V loňském šk. roce proběhlo pouze „Pasování prvňáčků“ a „Stužkování deváťáků“, na které 

pravidelně přispíváme. Lyžařské kurzy a školy v přírodě neproběhly. Z tohoto důvodu také 

vloni nebyly vybírány roční příspěvky SRPŠ, o čemž rozhodl výbor SRPŠ on-line 

hlasováním. 

 

4/ Volby 

Paní Lenka Lázňovská požádala výbor o uvolnění z funkce pokladníka, v čemž jí bylo 

vyhověno a proběhla nová volba. Paní Lázňovské děkujeme za dosavadní práci. 

Zároveň proběhla také nová volba revizní komise.  

Byla provedena revize účtů a předání pokladny. 

 

Nový pokladník SRPŠ: Jana Svobodová – zvolena jednohlasně 

 

Nová revizní komise:   Eva Nezavdalová – zvolena jednohlasně 

                                     Magdaléna Hannay – zvolena jednohlasně 

                                     Eva Coubalová – zvolena jednohlasně 

 

Současný stav pokladny:  Hotovost:  14.319,- 

                                            Účet:        124.489,- 

 

5/ Informace vedení školy 
Ředitel školy Mgr. Herčík informoval výbor o současném dění ve škole i plánovaných akcích. 

 

Třídní schůzky prozatím proběhly v 1. ročnících, ostatní budou následovat on-line formou. 

Listopadové tř. schůzky by již mohly proběhnout ve škole v různých termínech, potkaly by se 

pouze paralelní ročníky. 

Třídní schůzky v dubnu podle aktuální situace. 

 

Lyžařské kurzy a školy v přírodě jsou v plánu, měly by proběhnout. Účast bude umožněna i 

dětem z ročníků, které z důvodu pandemie o ně přišly. 
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Školní kluby se zatím neotevřou. Byla by možnost zřídit je pro paralelní ročníky, ale ještě to 

není vyřešeno. 

 

Školní družina 1. – 4. tř. 

Vedoucí školní družiny je Hana Šárovcová. 

Platí se 500,- za pololetí. 

 

Placení potřeb na výtvarnou výchovu 

Momentálně je ve zpracování inventura zbylých výtvarnických potřeb z předešlých dvou 

školních roků, kdy probíhala distanční výuka a podle ní bude provedena kalkulace plateb pro 

jednotlivé ročníky. Informace pro rodiče zajistí třídní učitelé. 

 

Pitný režim  - v řešení. Ve školní jídelně je zajištěn, jinak prozatím ne. 

 

Klíčenky – bohužel nové klíčenky zatím nebyly dodány a nemáme informaci, kdy se tak 

stane.  

 

Plavání v rámci výuky pro děti, které o něj přišly vinou pandemie, se vedení snaží zajistit, ale 

prozatím se nepovedlo z důvodu kapacity plaveckého bazénu. 

Letos plavou dle osnov 2. a 3. ročníky. 

 

Testování dětí ve škole – 9. 9. proběhlo poslední testování. Nadále se budeme řídit platnými 

nařízeními. 

                                                                                                                                              

Výbor ukládá:                                                                                                                        

Zvolit chybějící zástupce ve třídách 1.A, 2.B, 7.C                                                                            

Informovat rodiče ve třídách o schůzce výboru SRPŠ a proběhlém jednání. 

 

Vedení SRPŠ:  

Předseda: Alena Šedivá 

Místopředseda: Sabina Hübschmannová 

Tajemník: Hana Mrázová 

 

Příští schůzka výboru SRPŠ by měla proběhnout v listopadu. 

 

 

 

Zapsáno: 9. září 2021 

Zapsala: Hana Mrázová, tajemník SRPŠ 


