ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 6. 10. 2016
SBOROVNA:

Přítomni: pí. Bc. Jitka Stříšková, pí. Brožková, pí. Plichtová, pí. Kvítková, pí. Adámková,
pí. Lipenská, Mudr. Komárek, pí. Veselá, pí. Raimundová, pí. Smutná,
pí. Komárková, pí. Urbancová, p. Jelínek, pí. Neckářová, pí. Tichá

Hosté:

Mgr. Bc. Lubomír Marek – ředitel ZŠ Třemošnice
p. 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, Felixmánie, Bleším trhu a
požadavků ZŠ na náš spolek na nový školní rok 2016/2017.
3. Pan ředitel: žádal o to, aby děti nepoužívaly mobily ve škole v době vyučování;
pokud tak děti neučiní, čekají je sankce. Dále nás seznámil s tím, že podle tzv.
„pamlskové vyhlášky“ se od 1. 1. 2017 bude v bufetu pro děti základní školy
prodávat pouze ovoce a poskytovat k pití kohoutková voda. Do té doby školní jídelna
své zásoby doprodá. Seznámil přítomné rodiče se školním řádem (ten je k dispozici
po celý rok na webových stránkách školy, kde si ho mohou i nepřítomní rodiče
prostudovat). Připomněl třídním důvěrníkům, aby sdělili ve svých třídách, kdo ještě
nezaplatil školní družinu, tak ať neprodleně učiní, jinak bude dítě z družiny
odhlášeno.
4. Hospodaření SRPDŠ za období od 09/2015 - 08/2016
PŘÍJMY: (Kč)
Příspěvek SRPDŠ (170 plateb)
Sběr kaštanů
Provize foto
Sběr starého papíru
Sportovní klub (příspěvek dospělých)
Školní akademie (vstupné)
CELKEM:

51.000,3.437,1.945,72.538,30,140,3.673,132.733,30,-

VÝDAJE: (Kč)
Fotografie (34 ks)
Odměny za sběr starého papíru
Pronájem KD a potřeb na Bleší trh
Školní sešity
Dárky pro hosty (Erasmus)
Členské příspěvky (sportovní klub)
Příspěvek na lyžařský výcvik (doprava)
Příspěvek na plavání (doprava 3. + 4.ročník)
Poplatky KB + pojištění platební karty
Activ board 2ks (interaktivní tabule s dataprojektorem)
Medaile (v rámci TV olympijského roku)
Občerstvení v cukrárně (Erasmus)
Odměny absolventům
Doprava Praha (Erasmus)
Pitný režim
Albi regionální kvíz 16 ks (odměna nejlepším žákům)
CELKEM:

8.073,6.005,373,73,1.252,2.200,5.808,11.400,4.026,66.366,4.244,4.920,3.706,10.432,4.180,6.305,139.363,-

Výsledek hospodaření je pro daný rok lehce v mínusových hodnotách
(- 6.629,70 Kč), ale v rámci celkového hospodaření je výsledek kladný.

5. 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
osmičlenný 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. 2016.
6. Informace o sběru starého papíru: uskuteční se v pracovní dny od středy 12. 10. do
úterý 18. 10. 2016, a to od 12:00 do 15:30 hodin; poslední den sběru do 16:30 hodin.
Ve středu 19. 10. 2016 lze sběr přivést ještě do 8 hodin ráno. 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 kaštanů.
Sběr lesních plodů je prodloužen do 24. 10. 2016. Opět budou třídy mezi sebou
soutěžit a SRPDŠ těm nejlepším proplatí výlet do kina, druhá a třetí místa
obdarujeme menším dárkem.
Felixmánie: do této soutěže se započítává nejen celoroční sběr starého papíru, ale
také sběr víček, kaštanů, bylin, elektroodpadu a dalších aktivit (naučné kvízy). I tato

soutěž bude ohodnocena, nejlepší třídy pojedou taktéž na výlet (plánujeme návštěvu
vojáků a parašutistů v Chrudimi).
7. Informace o Bleším trhu: uskuteční se od pondělí 21. 11. do čtvrtka 24. 11. 2016 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 paní učitelky 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 se svými dětmi vytvoří na tuto
akci reklamní plakáty. Opět využijeme pomoci našich ochotných důchodkyň, které
nám s touto akcí velice pomáhají.
8. Informace o ředitelském volnu: pan ředitel udělil ředitelské volno na 18. 11. 2016,
které jak Školská rada, tak Rada rodičů jednomyslně schválila. Družina bude zajištěna
jak pro děti, které do ní pravidelně chodí, tak i pro ostatní děti z 1. stupně. Změna se
bude týkat pouze v čase setrvání v družině. Děti, které jsou v družině přihlášené,
mohou v ní být od 6:00 do 16:00 hodin, ostatní děti mohou v družině strávit svůj čas
pouze podle svého rozvrhu.

9. Požadavky ZŠ na náš spolek pro rok 2016/20174
-

Příspěvek na dopravu na plavecký výcvik
Příspěvek na lyžařský výcvik
Odměny žákům
Dárky absolventům
Rys Felix
Pitný režim
Interaktivní tabule s dataprojektorem (1 ks)
PC sestava (2 ks)
CELKEM:

(Kč)
12.000,8.000,7.000,6.000,7.000,4.000,35.000,40.000,119.000,-

Tyto požadavky byly Členskou radou pro ZŠ jednomyslně schváleny.

JÍDELNA:

1.
2.
3.
4.
5.

Předsedkyně SRPDŠ zahájila plenární zasedání a přivítala všechny přítomné.
Informovala rodiče o nové organizační struktuře podle NOZ.
Informovala o schůzce kontrolní komise.
Informovala rodiče o výši a způsobu placení příspěvku SRPDŠ.
Informovala o sběru starého papíru, Felixmánii a Bleším trhu a vyzdvihla
důležitost při účasti na těchto akcích, které jsou zdrojem finančních příjmů
pro SRPDŠ. Vše vysvětlila, uvedla termíny konání těchto aktivit a poděkovala
za spolupráci z předešlého roku.
6. Informovala o webových stránkách školy, kde jsou v sekci SRPDŠ nejen nové
Stanovy, ale každý pořízený zápis z rodičovského sdružení.
7. Nabídla rodičům pomoc při řešení problémů týkajících se dětí a školy, pokud
to bude v jejich možnostech.
8. Rozloučila se s rodiči a předala slovo panu řediteli Markovi.
9. Pan ředitel taktéž přivítal všechny přítomné a představil rodičům učitelský
sbor i ostatní zaměstnance školy.
10. Přiblížil rodičům činnost školy, jejich mimoškolních aktivit a grantových
projektů, vyzdvihl sportovní a vědomostní úspěchy žáků (všechny potřebné
informace jsou na webu školy).
11. Přiblížil rodičům projekt Erasmus a důležitost rozvíjení žáků v cizím jazyce,
zejména v angličtině.
12. Oznámil termín schůzky vycházejících žáků (3. 11. 2016 v 16:00 hodin
v prostorách školní jídelny). Profesní poradkyní je pí. učitelka Jana Lilková.
13. Vyzdvihl spolupráci rodičů se školou a SRPDŠ, kdy v případě potřeby je
nezbytné řešit věci včas. Lze si naplánovat a domluvit s učitelem osobní
schůzku v době mimo vyučovací hodiny. Naším společným cílem je
oboustranná spokojenost (jak rodičů, resp. dětí, tak školy, resp. učitelů).
14. Rozloučil se a poděkoval všem za účast na plenárním zasedání.
15. Následují schůzky v jednotlivých třídách.

SBOROVNA:

1. Důvěrníci tříd se opět scházejí ve sborovně.
2. Kromě třídy 5. B nebyl shledán problém k řešení. V této třídě si rodiče stěžují na paní
učitelku Horčičkovou, která učí anglický jazyk. Děti se jí bojí a jsou z ní prý
vynervované. Hodnocení paní učitelky se jim zdá až příliš přísné, hodně rodičů bylo
nuceno vyhledat doučování. Pan ředitel přislíbil, že to s paní učitelkou probere.

3. Proběhla také diskuze o učebnicích, které nejsou v dobrém stavu a špatném shánění
obalů na jejich atypické rozměry. Navrhnuto jedním třídním důvěrníkem, aby se nová
knížka ihned obalila na náklady SRPDŠ, vidí v tom její větší životnost. Tato záležitost
byla ostatními důvěrníky i předsedkyní SRPDŠ zamítnuta. Děti, když dostanou školní
učebnice, je jejich povinností si je obalit a o učební pomůcku se dobře starat. Pokud
se jedná o atypický rozměr, je zde možnost obalení učebnic v knihovně, 1 ks za 5 Kč.
Na příští rodičovské schůzce tuto možnost nabídnou důvěrníci ve svých třídách pro ty,
kdo o této službě ještě neví.

4. Novými třídními důvěrníky pro 1. třídy jsou: pí. Plichtová Helena a pí. Brožková
Michaela pro 1. A, pí. Kvítková Soňa a pí. Šindelářová Eva pro 1. B.

5. Zakončení schůzky a rozloučení se se všemi přítomnými.

Příští rodičovská schůzka se bude konat 24. 11. 2016 v 15:30 hodin v příslušných třídách.

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

Zapsala: Bc. Jitka Stříšková

