
Zápis  schůze Rady rodičů školy konané dne 9. 11. 2017

1) Zahájení – úvodní slovo předsedy SRPŠ, přítomno 18 zástupců
2) Volba předsedajícího schůze –  zvolen Ivo Kuttelwascher (pro 17, prot

0, zdržel se 1)
3) Volba zapisovatele – zvolena Věra Součková (pro 18)
4) Schválení programu schůze – schváleno (pro 18)

Program schůze:
1. Společná akce SRPŠ, učitelů a dětí, varianty, zhodnocení minulé akce
2. Členské příspěvky
3. Přehled čerpání finančních prostředků z daru SRPŠ v roce 2017
4. Požadavky učitelů školy
5. Zámky v šatně - zdůvodnění, vysvětlení (rodiče to hodně řešili v září/říjen 

proto je potřeba znát odpověď na třídní schůzky- buď informace od
třídního učitele nebo od třídního důvěrníka)

6. Proč nechodí do emailu Novinky ze školy 
7. Zmínka o bufetu – jak funguje, jak bude fungovat
8. Školní toalety pro dět často chybí toaletní papír/ručník/mýdlo
9. Web SRPŠ
10.      Noví třídní důvěrníci v 1. a 6. ročníku

Společná akce SRPŠ a školy konaná dne 11. 6. 2017 – zhodnocení
Akce je hodnocena jako velmi úspěšná, byl vysoký počet účastníků a po 
organizační stránce dopadla také dobře. Velké poděkování hlavním 
organizátorům – manželům Novákovým. SRPŠ uskuteční akci podobného 
formátu na jaře 2018. Přípravy začnou na lednovém setkání.

Přehled čerpání finančních prostředků
Finanční prostředky SRPŠ poskytnuté na akce školy jsou z velké část vyčerpány. 
Návrh: ekonomka školy k 30. 11. 2017 zjistí přesný zůstatek nevyčerpané částky 
a tento zůstatek bude převeden do Fondu pro operatvní potřebu.
Schváleno:  pro 19 – prot 0 – zdržel se 0  (od 16:15 přítomno 19 zástupců tříd)

V Položce Preventvní programy zbývá k vyčerpání částka okolo 10.000 Kč a 
v položce Družební činnost s polskou školou tato částka chybí.



Návrh: přesunout 10.000 Kč z položky Preventvní programy do položky 
Družební činnost
Schváleno: pro 19 – prot 0 – zdržel se 0

Výroba reflexních pásek s logem SRPŠ  (řešilo se na schůzi v lednu 2017) -  do 
30.11.2017 ekonomka školy osloví firmu Domeaplast s poptávkou

Proběhla diskuze k vhodné formě odměny dětí za práci na pozemku. Dět 
mohou dostat poukázku na nákupy (papírnictví, kino atd.)

Členské příspěvky
Návrh: 200 Kč  1.dítě, 150 Kč 2.a 3. dítě, další dět 0 Kč
Schváleno:   pro 19 – prot 0 – zdržel se 0

Požadavky učitelů školy
Bude upřesněno v lednu, předpokládá se obdobná částka jako pro rok 2017, tj. 
cca 180.000 Kč.

Skříňky v šatnách
Zámky skříněk již byly velmi poškozené. Docházelo k velkým ztrátám klíčů. 
Skříňky byly v září uzpůsobeny na zamykání pomocí visacích zámků, které si již 
žáci zajišťují sami na své náklady. Třídní učitelé mají od zámků náhradní klíček. 

Bufet
Apelovat na třídních schůzkách na rodiče, aby podpořili nákupy ve školním 
bufetu, který nabízí zdravé potraviny. 
Škola zjistí, zda mají dět časový prostor k nákupu svačiny. Zda se netvoří fronty.
Návrh, aby škola otevírala dříve. Nutno zajistt dozor – škola probere.
Běží projekt na nový bufet, který bude v prostorách před školní jídelnou 
(stavební úpravy jsou hrazeny z rozpočtu města).

Školní toalety
Stížnost ze strany rodičů, že často chybí toaletní papír, mýdlo nebo ručníky.



Vyjádření školy: dět velmi často plýtvají toaletním papírem (rozmotávají celé 
role, pohazují je v prostorách toalet, ale i jiných prostorách školy). Nebyl 
stanoven závěr, co s tím. 
Třídní důvěrníci doporučí rodičům na třídních schůzkách, aby s dětmi o této 
problematice promluvili.

Novinky z webu
Na e-mail nechodí upozornění na novinky z WEBu. 
Vyjádření školy: web napadl vir a stránky musely být předělány a tím 
pravděpodobně došlo k tomu, že přestaly chodit novinky již zaregistrovaným 
uživatelům. Škola zajistí nápravu.

WEB
Po předělání webových stránek došlo ke ztrátě některých zápisů a odkaz SRPŠ je
třeba aktualizovat.  V. Součková zjistí chybějící zápisy a zajistí nápravu. Po 
třídních schůzkách (23. 11. 2017) bude doplněn aktuální seznam třídních 
důvěrníků.  Bude doplněno o nové třídní důvěrníky z 1. a 6. tříd (viz bod 10 
schváleného programu)

Ostatní k diskuzi

 Stojany na kola – na podnět od rodičů byla vyvolána diskuze ohledně 
pořízení stojanů na kola. Zástupce školy (paní uč. Kociánová) vyjádřila obavy 
o bezpečnost dětí a obavu z odpovědnost za poškození či ztrátu kola, položila
dotaz – kde by stojany měly být umístěny.
SRPŠ – prostor před školou je veřejné prostranství a je třeba požádat o 
vybudování stojanů město, otázku odpovědnost lze také prodiskutovat 
s právníky města.
Škola vydá své stanovisko k výstavbě stojanů - do třídních schůzek. Třídní 
důvěrníci zjistí, jak velký je zájem rodičů o to, aby jejich děti dojížděly do 
školy na kole.

 Četnost třídnických hodin – měly by být 1x za 14 dní
 Zapisování do internetové ŽK – opět ze strany rodičů apel na včasnější 

zapisování známek do IŽK



Ivo Kuttelwascher


