
Zápis schůze výboru SRPŠ konané dne 13. září 2022 

 

 

Přítomni (celkem 27 zástupců tříd z 50 zástupců celkem):  

1. A – p. Brunclík, p. Šedina   

1. B – pí. Karetová  

1. C – pí. Kvasničková  

2. A – pí. Zahradníčková   

2. B – pí. Sopouchová, pí. Novotná Krupková  

2. C – pí. Píšková  

4. A – pí. Vondráčková Bošková, pí. Štěrbová 

4. B – pí. Čápová, pí.Novotná Krupková 

4. C – pí. Dvořáková 

5. A – pí. Kotková, pí. Zahradníčková  

5. B – pí.  Lacková  

6. A – p. Vostřel   

6. B – pí. Fojtíková  

7. A –pí. Kargerová I.   

7. B – p. Bartoš  

7. C – pí. Kalinová  

8. A – pí. Zmeková  

8. B – pí. Grohová  

8. C – pí. Nezavdalová   

9. A – pí. Kargerová L. 

9. B – pí. Dekiská   

9. C – p. Houska 

 

Vedení SRPŠ v demisi: pí. Šedivá, pí. Mrázová, pí. Svobodová 

Ředitel školy – Mgr. Herčík 

Omluveni: Chrastilová (Hrušková) (2.A), Kolářová (2.C), Coubalová (3.A), Hannay 

(5.B) Lázňovská (9.B), Hübsmannová (místopředseda v demisi) 

Nezastoupené třídy: 3.A, 3.B, 3.C  

  

!!! Výbor ukládá: 

Na třídních schůzkách provést doplňkové volby zástupců ve třídách 3. A, 3. B, 6. B, 

7. C a nahlásit jejich kontaktní údaje (e-mail + tel.číslo) na e-mail adresu: 

srps.nezavdalova@gmail.com 

 

 

 

mailto:srps.nezavdalova@gmail.com


PROJEDNÁVANÉ BODY SCHŮZE SRPŠ 
 

1/ Předsedkyně SRPŠ v demisi paní Alena Šedivá přivítala nové zástupce 1. tříd, kteří 

byli zvoleni na zahajovací schůzce 1. září ; informovala zástupce tříd o organizaci 

činnosti SRPŠ a představila členy nového vedení SRPŠ: 

Předseda: Eva Coubalová (3. A) 

Místopředseda: Lucie Lacková (5. B) 

Tajemník: Eva Nezavdalová (8. C) 

 

2/ Dále navrhla hlasovat pro nového pokladníka. Volba do uvolněné funkce po paní 

Janě Svobodové proběhla jednohlasně. 

Nově zvolený pokladník: Karetová Monika (1.B) 

 

3/ Předložen návrh pro volbu nové revizní komise SRPŠ. Navržení členové  

jednohlasně zvoleni, jmenovitě: 

Revizní komise:  

Čápová Zuzana (4. B ) 

Fojtíková Zdeňka Eva (6. B)  

Vostřel Libor (6. A) 

 

4/  Zástupci tříd a vedení školy byli informováni o stavu pokladny SRPŠ, která 

zahrnuje částky:      

Hotovost:  2.383 Kč     

Běžný účet: 160.061,35 Kč 

 

5/Plánované každoroční aktivity, na které SRPŠ přispívá: 

Pasování čtenářů prvních ročníků 

Školy v přírodě třetích a pátých tříd 

Lyžařský výcvik 

Stužkování a vyřazování devátých ročníků 

 

6/ Projednání školních poplatků, elektronické pokladny /e-pokladna/.  

E-pokladna: nutno sledovat pohyb na účtu a udržovat zůstatek v dostatečné výši.  

Školní obědy nelze přes e-pokladnu hradit, protože jsou dotované. Je nutné obědy 

hradit zvlášť, a to vždy do posledního dne probíhajícího měsíce na měsíc následující.  

Odhlašování stravy pro den následující lze provádět přes webové stránky školy po 

přihlášení v čase do 13:00hod. Potřebuje-li rodič odhlásit oběd v aktuální den – může 

pouze telefonicky, nejdéle do 7:30hod na tel. čísle 321 724 045. 

 

 



6/ Školní poplatky:  

Příspěvek SRPŠ – 150 Kč (zůstává ve stejné výši) bude stržen e-pokladnou zhruba 

v měsíci listopad. Pokud rodič nesouhlasí s uhrazením částky, informuje třídního 

učitele nebo vedení školy a stržený příspěvek mu bude do e-pokladny vrácen.  

Školní družina – 750 Kč za pololetí s možností navštěvovat školní kluby  

(ŠD je pro žáky do 4. tříd včetně).  

Školní klub pro žáky všech ostatních ročníků činí 500 Kč za pololetí + 100 Kč za 

každý další klub (kroužek) navíc. 

 

7/ Termíny školních prázdnin: 

a) podzimní prázdniny 26. 10. - 27. 10. 2022 

b) vánoční prázdniny 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023 

c) pololetní prázdniny 3. 2. 2023 

d) jarní prázdniny 20. 2. - 26. 2023 

Plánované ředitelské volno 18. 11. 2022 (bude ještě potvrzeno). 

 

8/ Zajištění rautu při třídních schůzkách dne 20. září.  

Zveme všechny rodiče a učitele na občerstvení ve vstupní hale školy.  

Prosíme o dodržení zákazu vstupu dětí na raut, a to z důvodu podávání vína na 

nabídkových stolech. V době třídních schůzek a rautu je otevřena školní družina, kde 

bude o děti postaráno do 18:00hodin. Raut slouží k setkání rodičů a učitelů. Jedná se 

o neformální setkání za přítomnosti celého pedagogického sboru a je tedy možné 

krátce probrat témata s pedagogy ostatních předmětů nebo zájmových kroužků apod. 

Na třídních schůzkách se řeší jen obecné věci týkající se celé třídy/školy, pro 

konkrétní řešení výsledků dítěte slouží konzultační hodiny třídního učitele. 

Příprava a výpomoc na rautu je zajištěna zástupci SRPŠ.  

 

Službu na rautu pro II. stupeň zajistí zástupci 9. tříd   

- příprava před rautem (od 15:00 – do 16:40hodin) jmenovitě paní Svobodová, 

Kargerová L., Lázňovská a pan Houska. 

 

Službu na rautu pro I. stupeň zajistí zástupci 5. tříd  

- vypomáhají po třídních schůzkách až do konce rautu (od 16:45 – do 18:00hod). 

- jmenovitě paní Kotková, Karetová, Lacková, Nezavdalová  

Chlebíčky připravují paní učitelky s žáky, jmenovitě paní Bínová a Píšková.  

 

 

 

 



 

8/ Informace vedení školy 

Ředitel školy seznámil zástupce tříd se školními novinkami, akcemi a informacemi o 

pedagogickém sboru:  

- proběhla výmalba vybraných tříd  

- instalován nový nábytek ve školní jídelně 

- nová podlaha na chlapeckém WC 

 

Plánované akce ve školním roce 2022/2023 

- Velikonoční jarmark  

- Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd za přítomnosti jejich rodin 

Poznámka: Vánoční jarmark a školní akademie se budou konat v roce 2023/2024 

 

Nové třídní učitelky: 

2. A – tř.uč. Mgr. Kindlová   

4. A – tř.uč. Mgr. Piskorová  

4. B – tř.uč. Mgr. Rumplíková  

Novinkou je přesun Mgr. Makydové do role třídního učitele v 5. B. V pedagogickém 

sboru je nová psycholožka Mgr. Hanyková. Dále jsou ve škole dva noví školníci a 

několik kuchařek. 

 

Ukrajinští žáci studují v detašovaných třídách 6. C a 7. D v počtu 45 dětí. Tyto třídy 

sídlí na adrese Obchodní školy Kolín – Šťáralka. Ve výuce mají více hodin českého 

jazyka 

 

9/ Řešení podnětů a dotazů zástupců tříd: 

Zástupce třídy -  dotaz na vedení školy ohledně cen elektřiny. Neohrozí školní výuku 

zvyšující se cena elektřiny? 

Odpověděl pan ředitel Herčík: Proběhla jednání s vedením města Kolín. Navrhlo se, 

aby odběr elektřiny pro 4. ZŠ Lipanská mělo v kompetenci město Kolín jako 

zřizovatel školy. Zřizovatel školy souhlasil o převzetí úkonu odběru elektřiny 4. ZŠ 

Lipanská. Pan ředitel, i přes tuto změnu, nedokáže slíbit, že nebudou tzv. uhelné 

prázdniny. 

 

Zástupce třídy měl dotaz na docházkový školní systém, který není zatím funkční.  

Odpověď: Pan ředitel uspíší funkčnost čipů pro vyzvedávání dětí (jedná se o jiné 

čipy, než jsou na obědy).   

 

 



10/ „VESELICE“ a stužkování žáků 9. tříd 

Dále se SRPŠ zabývá podnětem od třídních učitelek k tématu Veselice    

a stužkování žáků 9. tříd. V minulosti probíhal ples v prostorách Lázní, poslední dva 

ročníky to byla Veselice v Městském společenském domě a došlo k úspěšnému 

spojení akce se slavnostním stužkováním devátých ročníků. Celá akce je v režii 

SRPŠ. Vždy se podařilo díky bohaté tombole i sponzorům, aby akce byla 

samofinancující se. Případný výdělek byl rozdělen žákům naší školy, kteří se svým 

vystoupením podíleli na programu Veselice.  

 

Zástupci tříd a vedení školy se jednomyslně shodli na pořádání Veselice s drobnými 

změnami. Nebude se jednat o celoškolní Veselici, ale o akci „Slavnostní rozloučení 

s žáky 9. tříd“, které se účastní žáci 9. tříd, učitelský sbor + rodiny a přátelé žáků 

devátých tříd. 

 

Místo konání: Dům dětí a mládeže, Kolín, Pražská 161 /hovorově Zámecká/. (bude 

ještě potvrzeno dle dostupnosti sálu).Místo konání bylo navrženo z důvodu nižšího 

pronájmu prostor a plné obsazenosti Městského společenského domu Kolín. 

Termín konání: na návrh učitelek 4. ZŠ Kolín v měsíci červen po Kolínských 

sportovních dnech. Přesný termín bude potvrzen později. 

Program: šerpování žáků devátých ročníků za účasti rodičů žáků devátých třída 

pedagogického sboru, kulturní vystoupení realizované žáky 4. ZŠ. Hudební doprovod 

– v řešení. 

 

Výbor SRPŠ ukládá zástupcům tříd:  

- dostavit se na přípravu rautu a dozorovat při rautu samotném 

- informovat na třídních schůzkách rodiče o věcech projednávaných v zápise SRPŠ ze 

dne 13. 09. 2022 

- provést volbu chybějících zástupců jmenovaných tříd a zaslat jejich kontaktní údaje 

/viz. informace ve zprávě výše/.  

 

O další schůzi výboru budete včas informováni.  

 

Zapsala: Eva Nezavdalová (tajemník) 

 


