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Zápis ze schůze výboru SRPŠ 
 

Datum konání:  8. listopadu 2016 
 
Program:  1. Příjem a evidence nových členů Spolku 
 Schválen příjem členů za 1.A, 1.B, 6.A, 6.B a nově 

přistěhovalé  

 2. Zpráva o hospodaření spolku za školní rok 2015/ 16 
 Schváleno bez námitek 

 3. Schválení rozpočtu na letošní školní rok 2016/17 
 Schváleno bez námitek 

 4. Předloženo účetnictví za školní rok 2015/16 k nahlédnutí 
 Schváleno bez námitek 

 5. Schválení účetní závěrky k 31.8.2016 
 Schváleno bez námitek 

 6. Projednání úkolů z minulé schůze Výboru 

  6.1 Prodej přebývajících výrobků z keramické dílny a 
dobrovolná sbírka pro SRPŠ – paní Medová nebyla přítomna, 
informace nebyly dostupné a bude předmětem příštího 
jednání 

  6.2 Šatní skříňky budou školou postupně dokupovány, 
příspěvek SRPŠ není potřeba 

  6.3 Spolupráce s cizojazyčnou školou v zahraničí (AJ, NJ) 
s cílem získat pro děti naší školy možnost dopisovat si 
s rodilými mluvčími – pan ředitel projedná věc s učiteli 
cizích jazyků 

 7. Prostor pro vznesení návrhů členů Výboru: 

  7.1 Požadavek rodičů, aby ZŠ zajišťovala autobusy pro 1. 
stupeň se zádržnými systémy z důvodu bezpečnosti dětí – 
paní zástupkyně předá požadavek řediteli školy – schváleno 
bez námitek i pro žáky 2. stupně, pan ředitel zjistí rozdíl ceny 
oproti cenám bez zádržného systému a tyto budou předneseny 
rodičům prostřednictvím třídních učitelů na třídních 
schůzkách. 
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  7.2 Projednání námitek rodičů nespokojených s přístupem 
vychovatelky v družině paní  Šilhánkové  a požadavek na 
okamžitou změnu přístupu, která povede k pozitivní motivaci 
a rozvíjení dětí – prodiskutován problém, pan ředitel 
přednesl postup školy a paní družinářka bude pod zvýšeným 
dohledem ředitele školy 

  7.3 Elektronické žákovské knížky – dotaz na zabezpečení 
informací, archivace, evidence choulostivých sdělení 
rodičům, obavy rodičů před zneužitím informací – dle pana 
ředitele je portál dostatečně zabezpečen před zneužitím, 
dosud se nevyskytly případy nabourání se do systému, nelze 
určovat, které informace se do elektronické žákovské knížky 
zapíší a které se budou prezentovat ústně či do omluvného 
listu.  

  7.4 Častá zranění při TV – dle pana ředitele proběhlá zranění 
nejsou zapříčiněna chybou vyučujícího nebo velkým počtem 
žáků v tělocvičně, ale jedná se o nešťastné náhody. Počet 
úrazů nemá nikterak zvýšenou tendenci. 

 8. Další setkání – listopad 2017 
 
Zápis provedla: P. Slívová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


