ZÁPIS SRPDŠ ZE DNE 2. 10. 2014
SBOROVNA :

Přítomni : pí. Bc. Jitka Stříšková, Mudr. Komárek, pí. Veselá, pí. Komárková, pí. Smutná, pí. Urbancová
p. Jelínek, pí. Netolická, pí. Vavrušková, Mgr. Němcová (zástup za 8. tř.), pí. Jandová

Hosté :

Mgr. Bc. Lubomír Marek – ředitel školy
p. František Kučera – zástupce ředitele školy
Mgr. Zbyněk Němec – učitel
pí. Zahradníková Lenka – nová členka Školské rady
pí. Raimundová Hana – nová účetní pro SRPDŠ

PROGRAM :











Přivítání přítomných.
Školská rada – zvolení a odsouhlasení pí. Lenky Zahradníkové jako nové členky Školské rady
za pí. Mgr. Čajčíkovou, která funkci opustila. Paní Vavrušková ve funkci zůstává.
Změna hospodáře – na tuto funkci navrhnuta a odsouhlasena pí. Raimundová Hana. Paní
Kosinová ve své funkci končí na konci školního roku. Poté předává hospodaření našeho
spolku výše jmenované.
Funkce předsedkyně SRPDŠ – funkce nabídnuta třídním důvěrníkům s tím, že pokud tuto
práci nechce nikdo převzít, paní předsedkyně je ochotná nadále pokračovat i přesto, že její
dcera letos opouští základní školu. Její návrh byl jednomyslně odsouhlasen. Paní předsedkyně
poděkovala za projevenou důvěru a slíbila, že svoji práci bude vykonávat se stejným
nasazením jako roky předešlé.
Zpestření web stránky SRPDŠ – domluvena spolupráce s p. učitelem Němcem.
Sběr starého papíru – se uskuteční od 8. do 14. 10. 2014 od 12.00 do 15:30 hodin, v poslední
den sběru do 16:30 hodin. Pokud tyto termíny některým rodičům nevyhovují, lze se domluvit
s panem školníkem či s panem Kučerou na jiném čase, dny zůstávají neměnné. Vybírat se
bude jako obvykle za školou ve školním dvoře, kde budou přistavěny dva kontejnery. Papír
nemusí být svázán, třídíme pouze noviny a karton. Zároveň apelujeme na žáky, resp. jejich
rodiče, aby se sběru zúčastnil opravdu každý ( stačí i 1 kg papíru ), neboť se jedná i o akci, ve
které třídy soutěží a první tři nejlepší získávají odměnu ve formě třídního výletu. Děti, které
nic nedonesou, nebudou moci( v případě výhry třídy ) se odměny zúčastnit. O tomto budou
informováni i třídní učitelé.





Bleší trh – se uskuteční od 24. do 27. 11. 2014 v KD Třemošnice od 9 do 16:30 hodin. První
dva dny jsou sběrné, zbylé dva dny jsou prodejní. Opět využijeme pomoc našich ochotných
důchodkyň, které nám s průběhem této akce velice pomáhají. Oslovíme taktéž pí. učitelku
Čermákovou Romanu o spolupodílení na přípravě reklamy, kterou vytvoří její žáci na
hodinách výtvarné výchovy. Půjčíme si od našich ochotníků dvě áčkové tabule, které
umístíme jako minulý rok kolem kulturního domu, abychom se našim obyvatelům lépe
připomněli. Doufáme, že budeme alespoň stejně úspěšní jako v roce předešlém.
Výsledky hospodaření SRPDŠ za uplynulý školní rok 2013 /2014
PŘÍJMY : ( Kč )
Příspěvek SRPDŠ - 179 žáků platících, 13 žáků neplatících

53.700,-

Sběr starého papíru

47.099,-

Sběr lesních plodů a pomerančové kůry

1.755,-

Bleší trh

6.205,-

Školní akademie

4.069,-

Vyúčtování sešitů
CELKEM :

82,112.910,-

VÝDAJE : ( Kč )
PC soustavy – 6 ks

99.240,-

Šachový turnaj – příspěvek na ceny

3.000,-

Pitný režim

4.128,-

Odměny žákům

6.311,-

Rys Felix

7.000,-

Pomoc Africe – koupě dvou koz pro africké rodiny

1.500,-

Doprava - Zoo Jihlava ( za sběr )

5.287,-

Doprava - lyžařský kurz

6.000,-

Doprava – plavání

10.000,-

Budíky pro 9. třídu

3.626,-

Fotografie tříd

6.426,-

Kancelářské potřeby
Poplatky KB
CELKEM :

290,4.005,157.541,-

Výsledek hospodaření je tedy záporný ( překročeno o 44. 631,-). Důvodem je spoluúčast na
nákupu 6 PC soustav místo 4 požadovaných. V průběhu roku jsme odsouhlasili koupi ještě 2
PC soustav, tím pádem jsme výdaje překročili, ale jako celek je naše ekonomika v kladných
hodnotách. Jsme rádi, že jsme mohli základní škole, resp. dětem tímto pomoci.

JÍDELNA :












Předsedkyně SRPDŠ zahájila plenární zasedání a přivítala všechny přítomné.
Předložila výsledky hospodaření SRPDŠ za uplynulý školní rok 2013/2014.
Informovala rodiče o personálních změnách v rámci působnosti spolku.
Informovala rodiče o výši a způsobu platby příspěvku SRPDŠ. ( Stále zůstává částka 300,- za
žáka. Vždy platí pouze nejstarší sourozenec. Děti dostanou do ŽK osmičlenný variabilní
symbol, který je identifikuje, a číslo účtu SRPDŠ. Nejvýhodnější je platba převodem z úču na
účet či pomocí internetového bankovnictví . Termín splatnosti je do 31.10.2014 ).
Vyzdvihla důležitost při účasti na největších akcích pořádaných spolkem, a to sběrem starého
papíru a Blešího trhu. Vše vysvětlila a uvedla termíny konání těchto aktivit. Poděkovala za
spolupráci z předešlého roku.
Nabídla rodičům pomoc při řešení problémů týkajících se dětí a školy.
Přednesla vznesené požadavky ZŠ Třemošnice na nový školní rok 2014/2015, které Rada
rodičů jednohlasně schválila.
Schválené požadavky : ( Kč )
Doprava na plavecký výcvik
Odměny žákům
Dárky absolventům ( budíky )
Rys Felix
Pitný režim
Příspěvek na lyžařský výcvik
Odměny ( za sběrové soutěže )
Antivirový systém pro nové 2 PC soustavy
CELKEM :









5.000,6.000,6.000,7.000,4.000,8.000,6.000,15.000,57.000,-

Rozloučení s rodiči a předání slova p. řediteli Markovi.
Pan ředitel taktéž přivítal všechny přítomné a představil rodičům učitelský sbor i ostatní
zaměstnance školy – nová paní učitelka Mgr. Zavadilová, nová paní vychovatelka pí.
Studénková do třetí družinové třídy, rozdělení 3. tříd na A a B z důvodu velkého počtu dětí.
Přiblížil rodičům činnost školy a jejich mimoškolních aktivit a grantových projektů. Vyzdvihl
spolupráci a partnerství s SOŠ A SOU Třemošnice, pardubického gymnázia ( laboratorní
cvičení z chemie a biologie), hradecké univerzity ( dary učebnic na Občanskou nauku),
zřizovatele školy ( město Třemošnice, Školská rada, SRPDŠ ), SDH Třemošnice, Holcim a.s.
,knihovna a galerie Třemošnice, Besip ( dopravní výchova ), Policie ČR, Lesy ČR aj.).
Informoval o naplnění nového vzdělávacího programu – indumentární výchova ( sběrové
aktivity, spolupráce zejména s Lesy ČR, přírodovědným kroužkem aj.)
Informoval o účasti 3. a 4. tříd do projektu Otazníky zdraví ( fyzická zdatnost, cyklistika,
doprava, péče o chrup aj.)







Poukázal na vynikající výsledky našich žáků na krajské i celorepublikové úrovni ( dějepisné a
zeměpisné olympiády )
Informoval rodiče o webových stránkách školy, kde najdou potřebné informace o
mimoškolních aktivitách ( kroužky pro děti, spolupráce se ZUŠ Heřmanův Městec ),či se
mohou domluvit s učitelem o schůzce, která by neměla být v časovém rozsahu vyučování.
Oznámil termín schůzky rodičů vycházejících žáků ( 6.11.2014 od 16 hodin v prostorách
školní jídelny ). Profesní poradkyní je pí. uč. Mgr. Lilková.
Poděkoval za hojnou účast na plenárním zasedání a rozloučil se se všemi přítomnými.
Následuje schůzka rodičů v jednotlivých třídách.

SBOROVNA :
Důvěrníci tříd se opět scházejí ve sborovně. Je vyslyšena stížnost některých rodičů žáků 4. třídy,
že se nemohou v případě potřeby dostat do prostor školy ( nemohou se dozvonit ). Je pravdou, že
k tomuto může opravdu docházet, a proto poprosíme pí. Salaqardovou, aby v takovémto případě
udělala výjimku a pustila rodiče či dítě přes školní jídelnu.
Novým třídním důvěrníkem pro 1. třídu je Mudr. Komárek David a pro 3. třídu pí. Smutná
Jaroslava ( společně s pí. Komárkovou ).
Zakončení schůzky a rozloučení se se všemi přítomnými.

Příští rodičovská schůzka se bude konat 20. 11. 2014 v 15:30 hodin v příslušných třídách.

Rada rodičů se sejde v tento den v 15:00 hodin ve Sborovně.

Zapsala : Bc. Jitka Stříšková

