
Zápis ze schůze Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Švermova 4,

 konané dne 4. 5. 2017 od 16 hodin

Účast: 21 třídních důvěrníků  (spolek je schopen usnášení)

1)  Zahájení – schůzi zahájil předseda SRPŠ – p. Ivo Kuttelwascher
2)  Volba předsedajícího schůze – p. Pavel Novák
3)  Volba zapisovatele – Věra Součková
4)  Schválení programu schůze – schválen (pro 21, proti 0, zdržel se 0)
5)  Závěr

Průběh schůze:

1. Návštěva školního bufetu – rodiče byli podrobně seznámeni se 
současným fungováním bufetu, byla jim předvedena nabídka jídel – velká 
pochvala paní Vladimíře Gruntové (vedoucí školního bufetu) za výborné 
vedení  bufetu !

2. Stav financí k 30. 4. 2017 
Běžný účet:  7.792 Kč
Spořicí účet: 102.423,47 Kč (příjem: převod příspěvků SRPŠ, výdej: 
odsouhlasený dar škole)

3. Společná akce SRPŠ, učitelů a dět – návrh manželů Novákových: výlet 
s plněním několika (asi 5 – 6) úkolů 
Návrh ke schválení: termín – 11. 6. 2017, 14. hodina, sraz u školy, okruh 
přes Lísky – zakončení na zahradě domu u manž. Novákových, zapálení 
ohně, rozpočet akce : 5.000 Kč (bude čerpáno z rezervního fondu, 
případný zůstatek bude do rezervního fondu vrácen).
Třídní důvěrníci budou o akci informovat na třídních schůzkách. Poté žáci 
obdrží  lísteček s podrobnějšími informacemi o akci a žádostí, aby rodiče 
dali zpět vědět, zda se akce zúčastní – zajistí P. Novák.
Schváleno: pro 21, proti 0, zdržel se 0. 

4.       Logo SRPŠ

Schváleno logo v navrhované podobě (viz Příloha Logo) – pro 21, proti 0, 
zdržel se 0



5.      Informace od pana ředitele

 Došlo k posílení pedagogického sboru
 Spolupráce s gymnáziem ZR – studenti 3. ročníků budou docházet na 

výuku AJ
 Bufet a kancel. potřeby budou přesunuty do prostor před školní jídelnou
 Prostory současného papírnictví (obchůdek paní Počtové) budou 

využívány např. pro setkávání rodičů a školního psychologa, příp. jako 
místo, kde mohou rodiče čekat na děti

 Řediteli byla ze strany rodičů vyslovena pochvala za zorganizování Dne 
otevřených dveří

6.       Různé

Dotazy a připomínky na paní  učitelku Litochlebovou ( zástupkyně ředitele -
ZŘ):

 Časté odpadávání doučovacího kroužku, o kterém rodiče ani děti nevěděli
- ZŘ zjistí, jak to bylo

 Internetová žákovská knížka – někteří učitelé stále nezapisují známky včas
– učitelé budou znovu upozorněni na včasnější zapisování

 Cizí jazyky – návrh: rozdělit děti do skupinek podle úrovně znalosti již ve 
třetí nebo čtvrté třídě – ZŘ: nyní probíhá členění do skupin dle úrovně 
znalostí až od druhého stupně, o zavedení členění na první stupeň se 
zatím neuvažuje

 Zajistit, aby všechny třídy měly alespoň jednu fotografii v kalendáři – ZŘ: 
toto by si měli zajistit třídní učitelé 

     Další info od ZŘ:

 Sběr papíru proběhne ve dnech 7. a 8.6.2017
 Informace o výsledku dotazníku na školní jídelnu se škola pokusí 

zpracovat do třídních schůzek, pokud se toto nestihne, bude nás škola 
informovat pomocí e-mailu

  

Zápis schválil:   Ivo Kuttelwascher


