SRPDŠ při Základní škole,
Liberec – Vratislavice nad Nisou,
Adresa: Nad Školou 278, Liberec 30, PSČ 463 11,
e-mail: srpds@zs.vratislavice.cz

Zápis ze zasedání rady SRPDŠ
konaný dne 14. 04. 2014
Program setkání rady SRPDŠ:
 Slovo ředitele Mgr. Libora Rygála o chodu ZŠ spolu s uskutečněnými a plánovanými
akcemi školy ve školním roce
 Projednání podnětů a připomínek ze strany rodičů na vedení školy. Prosím o podklady
z vašich tříd předem a to na mail: miroslav@starcevic.cz
 Přehled kroužků pořádaných ZŠ.
 Vzhledem k novelizaci Občanského zákoníku je nutná transformace našeho Sdružení
Rodičů Přátel Dětí a Školy při Základní škole Liberec – Vratislavice nad Nisou, na
obecně prospěšnou společnost. Případní zájemci o spolupráci jsou vítáni.
 Přehled čerpání z fondu a hospodaření s finančními prostředky SRPDŠ.
 Případné návrhy na změny pravidel čerpání o příspěvek z fondu SRPDŠ.
 Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ
Ing. Starčevič přivítal přítomné rodiče a předal slovo řediteli školy.
1. Slovo ředitele Mgr. Libora Rygála o chodu ZŠ a uskutečněných akcích
ve školním roce 2012/2013
 díky rekonstrukci tramvajové tratě, je nebezpečná situace na ulici Tanvaldská při
čekání na autobus (není tam zábradlí, děti se strkají) či vystupování z autobusu
a přecházení hlavní silnice mimo vyznačený přechod. Apelovat na rodiče, aby dětem
vysvětlili, že je potřeba přecházet ulici Tanvaldskou po přechodu, ne před autobusem!
 na 1. stupni se neustále vyskytují vši – apelovat na rodiče, aby prohlíželi dětem hlavy,
pokud se vši u dítěte objeví, nutno zůstat doma 3 dny a „odvšivovat“, je možné na to
čerpat i OČR. Pokud dorazí dítě do školy a bude mít vši, zavolá se rodičům, aby si pro
dítě dorazili a odvedli domů. Rodičům bude opět rozdán návod, jak postupovat,
 ředitelské volno bude ve dne 2. 5. 2014 (z důvodu odstávky školní kuchyně), 9. 5.
2014 bude probíhat výuka,
 díky většímu nárůstu dětí hlásících se do prvních tříd, se budou slučovat osmé třídy,
ruší se dva kroužky (střelecký a autodráhy) a jejich prostory budou dále využity.
Zvětší se kapacita družiny, od 1. září bude navýšena cena za ŠD na 200 Kč.
Ing. Starčevič poděkoval a přešel k dalšímu bodu programu.
1. Projednání podnětů a připomínek ze strany rodičů na vedení školy
Hovořilo se o družině, zda bude i od nového školního roku fungovat kroužek školní družiny.
Bude rozhodnuto podle počtu přihlášených dětí do družiny a podle naplněnosti stávající
kapacity. Dále se hovořilo o akademii, kterou pořádá škola. Zda by nebylo vhodnější, aby se
pořádala v odpoledních hodinách, aby to viděli i rodiče. Akademie je z kapacitních důvodů
jenom pro žáky, rodiče 460 dětí by se nevešli. Pro rodiče je pořádán Den matek a koncerty.
Akademie se natáčí na CD a v případě zájmu si žáci mohou CD koupit.
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Ing. Starčevič poděkoval a přešel k dalšímu bodu programu.
2. Přehled kroužků pořádaných ZŠ
Jak se již hovořilo v bodě 1, na škole se od nového školního roku zruší dva kroužky. Jedná se
o střelecký kroužek a o autodráhy. Tyto dva kroužky měly stálou expozici a škola díky
nárůstu dětí potřebuje prostory pro družiny a nové třídy.
Ing. Starčevič poděkoval a přešel k dalšímu bodu programu.
3. Vzhledem k novelizaci Občanského zákoníku je nutná transformace našeho
Sdružení Rodičů Přátel Dětí a Školy při Základní škole Liberec – Vratislavice
nad Nisou, na obecně prospěšnou společnost. Případní zájemci o spolupráci jsou
vítáni.
Ing. Starčevič pořádal rodiče, zda nemají k dispozici právníka, který by nám „zadarmo“ či za
symbolickou cenu pomohl s transformací občanského sdružení na jinou formu. Do konce
června t.r. je potřeba zahájit řízení o transformaci, jinak bychom platili pokutu. Návrhy je
možné zasílat na mail uvedený v programu.
4. Přehled čerpání z fondu a hospodaření s finančními prostředky SRPDŠ
Pan ředitel informoval o stavu pokladny. K dnešnímu dni je v ní 90.000 Kč. Pokud třídní
důvěrníci odsouhlasí všechny žádosti o příspěvek, zbude v pokladně cca 30.000 Kč.
5. Případné návrhy na změny pravidel čerpání příspěvků z fondu SRPDŠ
Nejsou.
6. Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ
1. žádost třídy V.A a V.B o finanční příspěvek na exkurzi do Prahy v rámci výuky
vlastivědy (Karlův most, Planetárium, Pražský Hrad, Prašná brána a Petřínská
rozhledna. Exkurze by se mělo zúčastnit asi 45 děti + 2 dospělí.
Výsledky hlasování:
pro
15
proti 0
Jedná se o pravidlo pro čerpání z fondu, které určuje 100 Kč na žáka, tzn. 4 500 Kč. Je
potřeba vyhotovit zprávu o akci spolu se jmenovitým seznamem žáků, kteří se zúčastnili.
2. žádost třídy III.A na exkurzi do IQLANDIE v Liberci. Částka bude použita na
vstupné.
Výsledky hlasování:
pro
15
proti 0
Jedná se o pravidlo pro čerpání z fondu, které určuje 100 Kč na žáka, tzn. 2 300 Kč. Je
potřeba vyhotovit zprávu o akci spolu se jmenovitým seznamem žáků, kteří se zúčastnili.
3. žádost V. – IX. tříd na muzikál Adam a Eva v divadle Broadway. Žádají 6000 Kč na
dopravu.
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Výsledky hlasování:
pro 15
proti 0
Pravidla pro čerpání z fondu určují na exkurzi 100 Kč/dítě. Žádost přesahuje toto pravidlo, ale
třídní důvěrníci podpořili tuto akci všemi hlasy.
4. žádost IX.A a IX.B o finanční příspěvek ve výši 8 000 Kč na dopravu v rámci
exkurze do Památníku Terezín. Exkurze je součástí dějepisné výuky na téma
holocaust, rasová perzekuce a II. světová válka.
Výsledky hlasování:
pro 15
proti 0
Pravidla pro čerpání z fondu určují na exkurzi 100 Kč/dítě. Žádost přesahuje toto pravidlo, ale
třídní důvěrníci podpořili tuto akci všemi hlasy.
5. žádost IV. třídy o finanční příspěvek ve výši 4 600 Kč na dopravu v rámci vlastivědné
exkurze do Národopisného muzea v Přerově nad Labem, historické vesničky s řemesly
a bylinné zahrady v Ostré nad Labem.
Výsledky hlasování:
pro
15
proti 0
Jedná se o pravidlo pro čerpání z fondu, které určuje 100 Kč na žáka, tzn. 4 600 Kč. Je
potřeba vyhotovit zprávu o akci spolu se jmenovitým seznamem žáků, kteří se zúčastnili.
6. žádost II.A, II.B, II.C o finanční příspěvek z fondu ve výši 10.000 Kč na dopravu,
vstupy na hrad Frýdštejn, Dlaskův statek, Hrubý Rohozec a odměny pro žáky) na
školu v přírodě (stmelovací pobyt, třídy se budou spojovat do dvou velmi početných
tříd)
Výsledky hlasování:
pro 15
proti 0
Pravidla pro čerpání z fondu určují na exkurzi 100 Kč/dítě. Žádost přesahuje toto pravidlo, ale
třídní důvěrníci podpořili tuto akci všemi hlasy.
7.
a)
b)
c)

Různé
Kroužek logopedie se otevře i pro II. třídy
Den matek se uskuteční 6. 5. 2014 od 15:30 hod. v Kulturním domě.
Ředitel pozval rodiče na výstavu žákovských prací v Kulturním centru „ Proměny
světa rukama dětí“

Ing. Starčevič poděkoval rodičům za účast a zakončil jednání.
Zápis vyhotovila Bc. Tomínová Kateřina
SRPDŠ
Ing. Miroslav Starčevič
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