ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 21. 4. 2016
SBOROVNA:

Přítomni: pí. Bc. Stříšková Jitka, Ing. Palečková Marcela, Mgr. Lipenská Lucie, MUDr. Komárek David,
pí. Veselá Dita, pí. Smutná Jaroslava, pí. Komárková Martina Dis., pí. Urbancová Darja,
p. Jelínek Petr, pí. Netolická, pí. Tichá, pí. Lebdušková Petra

Hosté:

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

PROGRAM:

1. Přivítání přítomných třídních důvěrníků.
2. Sdělení třídním důvěrníkům o Bleším trhu (vybráno 6.378 Kč, předáno pí. uč. Štolfové)
3. Požadavek rodičů žáků 8. ročníku o vybudování přístřešku na kola – žádost předána
zřizovatelovi školy, rodiče se s městem spojí a představí svojí vizi = možné řešení.
4. Příspěvek SRPDŠ na tento školní rok v částce 300 Kč nebyl zaplacen celkově u 11 dětí.
Třídní důvěrníci vyzváni ke sdělení, aby rodiče příspěvek zaplatili. Pokud rodiče nezaplatí,
nebudou se na jejich děti vztahovat výhody, které SRPDŠ poskytuje (př. zaplacení
fotografií, odměny žákům aj.)
5. Hospodaření SRPDŠ – sdělen přehled příjmů a výdajů za období od 09/2015-03/2016.
6. Jarní sběr papíru – ve všední dny od středy 27.4.2016 do úterý 2.5.2016. Odvoz je
naplánován na středeční ráno 3.5.2016. Sběr starého papíru se bude konat pod budovou
školy, kde budou opět přistaveny kontejnery. Dohromady lze dávat noviny, časopisy,
letáky a knihy zbavené tvrdých desek. Zvlášť se budou vybírat kartonové obaly. Každé
dítě, které přinese papír, bude odměněno malým dárkem. V podzimním sběru se
nasbíralo 17 362 kg, což pro náš spolek tvoří finanční částku 30 253,80 Kč. Po jarním
sběru se udělá statistika a vyhodnotí se nejlepší třídy, které dostanou od SRPDŠ odměnu.
Pro první stupeň je naplánován výlet do ZOO Jihlava za naším rysem Felixem, kterého náš
spolek sponzoruje – budeme platit dopravu a pro druhý stupeň návštěva kina, kdy
uhradíme vstupenky. Tyto výhody opět mohou využít pouze děti, jejichž rodiče zaplatili
příspěvek SRPDŠ.

7. Kontrolní komise SRPDŠ – 24.9.2015 –zjištěno, že je účetnictví vedeno podle platných
předpisů a nebyl shledán žádný nedostatek (účetnictví převzala od pí.Lenky Kosinové
pí.Hana Raimundová).
8. ERASMUS = návštěva finských a slovenských hostů od 23.5.2016 do 27.5.2016 =
jednomyslně odsouhlaseny finanční příspěvky od SRPDŠ (platba dopravy do Prahy,
slavnostní setkání v cukrárně pro finské a slovenské žáky a jejich učitele + 5 zástupců
školy a 5 zástupců SRPDŠ (cca 70 lidí) = dospělí- káva, nealko, zákusek dle výběru, děti –
nealko a zmrzlinový pohár; proplacení večeře třem žákům v integrované škole
v Chrudimi).
9. Schůzka rodičů pro žáky prvního ročníku – koncem června (termín včas upřesněn).
10. Sportovní den ZŠ s názvem Olympijský rok (soutěže v lehké atletice pro celou školu).
Odsouhlaseno proplacení medailí pro celý 1. stupeň (pro každého žáka) a u 2. stupně
první tři místa z každé třídy. Cena za 1 medaili cca 30 Kč.
11. Personální a organizační změny tím spojené: škola přijme dvě kvalifikované učitelky,
jednu s aprobací na 1. stupeň a druhou aprobovanou angličtinářku a němčinářku.
Z učitelského sboru odchází pí. učitelka Zavadilová (5.třída). Žáci nastávajícího 6. ročníku
dostanou nového třídního učitele, s kterým proběhne od 8. do 9. 9. 2016 seznamovací
pobyt v nedaleké Seči (Go kurz).
Předpokládaná vize na školní rok 2016/2017: žáci 4.B budou pokračovat do 5. ročníku
s pí. učitelkou Čermákovu Romanou, žáci 4.A dostanou novou třídní učitelku. Další změna
by se týkala žáků nynějšího 3. ročníku, kteří mají pí. učitelku Štolfovou Evu, která by
nastoupila do 1. ročníku. Také je čeká nový třídní učitel. Prvňáčků je opět mnoho, proto
se otevírají dvě první třídy, které by měly vést zkušené kvalifikované učitelky – Marcela
Holubová a Eva Štolfová. Dále by mělo dojít ke sloučení nastávajícího 6. ročníku
v předmětu anglického jazyka, s čímž rodiče nesouhlasí (tuto třídu by měla učit nová
kvalifikovaná učitelka).
V posledním červnovém týdnu se každá třída dozví, jakého budou mít třídního učitele.
12. Celková účast rodičů na poslední rodičovské schůzce tohoto školního roku byla
průměrná, v některých třídách i lehce nadprůměrná, s porovnáním s účastí na ostatních
třídních schůzkách.
13. Rozloučení se všemi přítomnými včetně oznámení příští rodičovské schůzky.

Příští rodičovská schůzka se bude konat 7. 10. 2016 v 15 hodin v prostorách
školní jídelny (tzv. plenární schůze SRPDŠ).
Rada rodičů se sejde v tento den v 14:30 hodin ve Sborovně.

Zapsala: Bc. Jitka Stříšková – předsedkyně SRPDŠ

