ZÁPIS SRPDŠ ZE DNE 12. 10. 2017

SBOROVNA:

Přítomni: pí. Bc. Jitka Stříšková, pí. Chládová, pí. Chroumalová, pí. Plichtová, pí. Kvítková, pí.
Mgr. Štolfová, pí. Ing. Palečková, pí. Teřlová, Mudr. Komárek, pí. Mgr. Konfrštová,
pí. Ing. Smutná, pí. Raimundová, pí. Mgr. Čejková, p. Mgr. Němec, pí. Komárková
Dis., pí. Neckářová

Hosté:

Mgr. Bc. Lubomír Marek – ředitel školy ZŠ Třemošnice
František Kučera – zástupce ředitele ZŠ Třemošnice

PROGRAM:

1. Přivítání přítomných třídních důvěrníků.
2. Seznámení třídních důvěrníků s hospodařením spolku za uplynulý školní rok, placení
příspěvku SRPDŠ, informace o sběru starého papíru, Bleším trhu a požadavků ZŠ na
náš spolek pro nový školní rok 2017/2018.

3. Hospodaření SRPDŠ za období 07/2016-06/2017
Příjmy = 134 899 Kč
Stav bankovního účtu = 156 921 Kč
Stav pokladny = 1567 Kč

Výdaje = 160 037 Kč

Výsledek hospodaření je pro daný rok sice v mínusových hodnotách (-25 138 Kč), ale
v rámci celkového hospodaření je výsledek kladný.

4. Informace o hrazení příspěvku SRPDŠ: částka zůstává neměnná, a to 300 Kč za dítě,
kdy platí vždy nejstarší sourozenec. Děti dostanou do svých žákovských knížek
desetičlenný variabilní symbol, který je identifikuje a číslo účtu SRPDŠ. Nejvýhodnější

platba je převodem ze soukromého účtu na účet spolku či pomocí internetového
bankovnictví. Termín splatnosti je podle nových stanov spolku do 30. 11. 2017.

5. Informace o sběru starého papíru a lesních plodů: uskuteční se od středy 18. 10. do
úterý 24. 10. 2017, vždy od 12:00 do 15:30 hodin; poslední den sběru do 16:30
hodin. Ve středu 25. 10.2017 lze sběr přivézt do 7:30 hodin. Pokud tyto termíny
rodičům nevyhovují, lze se domluvit s panem školníkem na jiném čase, dny zůstávají
neměnné. Vybírat se bude jako obvykle za školou ve školním dvoře, kde budou
přistavěny dva kontejnery. Papír nemusí být svázaný, jedinou podmínkou je třídění
neznečištěného papíru a kartonu. Zároveň se v tyto dny bude konat i sběr lesních
plodů. Ten začíná již od pondělí 16. 10.0217 a do středy se bude vybírat ve školní
kotelně od 7: 00 do 7:30 hodin. Opět budou třídy mezi sebou soutěžit a SRPDŠ těm
nejlepším proplatí výlet do kina, druhá a třetí místa obdarujeme menším dárkem.

6. Informace o Bleším trhu: uskuteční se od pondělí 20. 11. do čtvrtka 23. 11.2017 ve
velkém sále KD Třemošnice, vždy od 9:00 do 16:30 hodin. První dva dny jsou dny
sběrné, zbylé dva dny prodejní. Celý výtěžek této akce poputuje rovnou do ZŠ, resp.
k rukám pí. uč. Evy Štolfové, která je oprávněná s nabytými penězi disponovat a
využít je tak ve prospěch dětí nákupem školních pomůcek, které budou potřeba.
Nosit můžete různé dekorativní předměty, hrníčky, vázy, porcelán, hračky, knihy,
obrázky, oblečení aj., prostě to, co doma již nechcete a co můžete postrádat.
V prodejní dny si je pak můžete zakoupit za symbolické ceny a udělat tím radost
někomu blízkému. Paní učitelka Romana Čermáková vytvoří reklamní plakát a opět
využijeme pomoci našich ochotných důchodkyň, které nám s touto akcí velice
pomáhají.

7. Informace o ředitelském volnu: pan ředitel udělil ředitelské volno na 30. 4. 2018 a
7. 5. 2018 (jsou to pondělky před svátky). Školská rada i Rada rodičů ředitelská volna
jednomyslně schválila.

8. Požadavky ZŠ na náš spolek pro rok 2017/2018
-

příspěvek na školu v přírodě: 10 000 Kč
příspěvek na lyžařský výcvik: 8 000 Kč
odměna žákům: 7 000 Kč
dárky absolventům: 6 000 Kč
rys Felix: 7 000 Kč
pitný režim: 4 000 Kč
dárky pro hosty – Slovensko: 2 000 Kč
medaile (sportovní den): 5 000 Kč

-

Slovensko – ubytování a stravování 2 žáků: 5 000 Kč
členský příspěvek (sportovní klub): 2 200 Kč
příspěvek na autobus (Slovensko): 15 000 Kč
příspěvek na oslavu 120. výročí založení školy (19. 5. 2018): 20 000 Kč
celkem: 91 200 Kč
dále k výdajům, o kterých již nyní víme, patří odměna za Felixmánii a sběr papíru
(kino Heřmanův Městec): 6 500 Kč, fotografování tříd (1. ročníky + společné foto
koncem roku): 10 000 Kč a autobusová doprava do kina (Heřmanův Městec) na
prosinec: 11 000 Kč. Společně pak celkem 118 700 Kč.
Tyto požadavky byly Členskou radou pro ZŠ jednomyslně schváleny.

JÍDELNA:
1. Předsedkyně SRPDŠ zahájila plenární zasedání a přivítala všechny přítomné.
2. Informovala rodiče o hospodaření spolku a požadavků ZŠ na něj pro nový
školní rok 2017/2018.
3. Informovala rodiče o výši a způsobu placení příspěvku SRPDŠ.
4. Informovala o sběru starého papíru a Bleším trhu a vyzdvihla důležitost při
účasti na těchto akcích, které jsou velkým zdrojem finančních příjmů pro
SRPDŠ. Vše vysvětlila, uvedla termíny konání těchto aktivit a poděkovala za
spolupráci z předešlého roku.
5. Informovala o webových stránkách školy, kde jsou v sekci SRPDŠ nejen nové
Stanovy, ale každý pořízený zápis z rodičovského sdružení.
6. Nabídla rodičům pomoc při řešení problémů týkajících se dětí a školy, pokud
to bude v jejich možnostech.
7. Rozloučila se s rodiči a předala slovo panu řediteli Markovi.
8. Pan ředitel představil zaměstnance školy.
9. Informoval rodiče o vzdělávání žáků dle ŠVP (včetně dodatku č. 9).
10. Představil a seznámil rodiče se strategickými prioritami školy.
11. Představil další aktivity – plnění grantů – vstřícnost vůči žákům.
12. Představil i mimoškolní aktivity a jejich různorodost.
13. Přednesl výsledky školy.
14. Seznámil rodiče s novým školním řádem platným od 1. 9. 2017 (možnost
připomínek rodičů směrem k třídním učitelům).
15. Oznámil termín schůzky vycházejících žáků (2. 11. 2017 v 16:00 hodin
v prostorách školní jídelny). Profesní poradkyní je pí. učitelka Jana Lilková.
16. Vyzdvihl spolupráci rodičů se školou a SRPDŠ, kdy v případě potřeby je
nezbytné řešit věci včas. Upřednostnil osobní jednání.
17. Rozloučil se a poděkoval všem za účast na plenárním zasedání.
18. Následují schůzky v jednotlivých třídách.

SBOROVNA:

1. Důvěrníci tříd se opět scházejí ve sborovně.
2. Kromě třídy 6. A a 4. ročníku nebyl shledán problém k řešení. Rodiče žáků
6. A. si stěžovali na ubytování v rámci GO pobytu na Seči (špína, prach,
špinavé povlečení aj.). U třídy 6. B. neměli rodiče žádné připomínky,
dětem se na Seči velice líbilo. Drobné nedostatky tam sice byly, ale daly
se řešit na místě, pokud byl s tím srozuměn třídní učitel – vyjádření pana
učitele Čermáka. Problematikou se budeme zabývat zřejmě na příští
schůzce, pokud to bude stále aktuální. Ve 4. ročníku rodiče řešili svoji
nespokojenost s požadavky a nároky paní učitelky na děti. Vše je v řešení.
Pokud by se problém nevyřešil, je pan ředitel ochotný pomoci.

3. Novými třídními důvěrníky pro 1. třídy jsou: pí. Chládová Radka pro 1. A a
pí. Chroumalová Blanka pro 1. B.
4. Školská rada – prodloužení mandátu pro pí. Zahradníkovou a
Vavruškovou. Rada rodičů toto prodloužení schválila.

5. Zakončení schůzky a rozloučení se všemi přítomnými.

Příští rodičovská schůzka se bude konat 23. 11. 2017 v 15:30 hodin
v příslušných třídách.

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

Zapsala: Bc. Jitka Stříšková

