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 11.04. 2012
Program setkání rady SRPDŠ:
1. Prezence
2. Slovo ředitele Mgr. Libora Rygála o chodu ZŠ a uskutečněných akcích v roce 2011/2012
3. Projednání podnětů a připomínek ze strany rodičů na vedení školy
4. Návrh změny pravidel čerpání příspěvků z fondu SRPDŠ
5. Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ
6. Přehled kroužků pořádaných ZŠ a jejich naplnění
7. Možnost spolufinancování SRPDŠ
1. Prezence
Mgr. Libor Rygál
Miroslav Starčevič
Irena Večeřová
Blanka Netušilová
Kateřina Tomínová
Ondřej Marčák
Martina Míková
Monika Chybíková
Radka Michelová
Anna Toplanská
Marie Heidová
Petr Hofmann
2. Slovo ředitele Mgr. Libora Rygála o chodu ZŠ a uskutečněných akcích
ve školním roce 2011/2012
a) Poděkování tř. důvěrníkům za předávání informací rodičům žáků. Znatelně se zlepšila
komunikace mezi školou a rodiči.
b) Připomenutí umístění dopravní značky „Zákaz vjezdu“ od 7:30 do 8:00 hodin. I přes toto
opatření bylo u školy poraženo dítě.
c) Nový správce tělocvičny je pan Kabeš. Všechny dotazy a připomínky směrovat
k panu Mgr. Rygálovi
d) Nově parkování školního autobusu je za multikulturním centrem 101010.
e) Povinné testování žáků 5. a 9. tříd na závěr května budou psát žáci 5 a 9. tříd povinné
srovnávací testy. Účelem testů je porovnat úroveň výuky na jednotlivých školách.
Výsledky těchto testů nebudou veřejné. Projekt je Ministerstva školství.

f) Upozornit rodiče na sledování webových stránek školy, kde jsou důležité aktuální
informace a termíny prázdnin, stalo se, že někteří žáci přišli do školy i o prázdninách.
g) Soutěž „Pomaluj si svůj autobus“, probíhá ve škole výtvarná soutěž. Soutěžní obrázky
budou viset v jídelně. Vítězný obrázek bude realizován na školním autobusu
prostřednictvím Dopravního podniku.
h) Zástupci rodičů jednohlasně zamítli umístění automatu na sušenky a bagety v prostorách
školy, z důvodu, že některé děti mají speciální diety.
i) Na prvním stupni stále probíhá ministerstvem dotovaný program „Ovoce do škol“
j) Třídy 6.A a 6. B vysadí v lesoparku buk lesní, jsou to dotované stromy. Dle slov ředitele
jde o založení nové školní tradice. Žáci by měli růst stromu sledovat do 9. třídy a vracet se
k němu i v budoucnu.
k) Korálkyáda je soutěž mezi žáky 4. a 9. tříd v navlékání korálků na vlasec. Akce se koná
na podporu chráněných dílen pro postižené. Ceny pro žáky zajistí sponzor.
l) Zrušení vydávání léků. Žáci při akutní bolesti dostávali např. paralen nebo brufen. Dle
nového nařízení platí zákaz poskytnutí léků. Pokud žák užívá léky a je třeba spolupráce
školy, musí to mít třídní učitel od rodičů nebo zákonných zástupců písemně.
3. Projednání podnětů a připomínek ze strany rodičů na vedení školy
a) Dotaz na rozšíření trasy školního autobusu. – Toto je nutné projednat na Městském úřadě
ve Vratislavicích jako podnět.
b) Dotaz, proč žáci jezdí na plavání v zimních měsících. – Plavecké školy mají
harmonogram výuky a ten je třeba dodržovat.
4. Návrhy změn pravidel čerpání příspěvků z fondu SRPDŠ
a) Ze strany školy bylo navrženo přehodnocení pravidel čerpání peněz z fondu SRPDŠ tak,
aby čerpání prostředků na akce, které souvisí s výukou a sportem byly upřednostněny
před akcemi typu školní výlet. Tímto byla navržena nová pravidla, která podporují akce
pořádané školou v oblasti vzdělávání, kultury a sportu.
Hlasování o změnách pravidel čerpání z fondu SRPDŠ pro rok 2011/2012:
7x pro, 3x proti, 1x se zdržel hlasování
b) Ze změny pravidel vyplívá, že od dubna 2012 nebudou proplaceny žádné příspěvky
na školní výlety a nebudou schváleny žádné další žádosti o příspěvek na školní výlet.
Hlasování o zrušení příspěvků z fondu SRPDŠ na školní výlety.
10x pro a 1x se zdržel hlasování
c) Změna pravidla na čerpání příspěvků z fondu SRPDŠ na Mikulášskou nadílku.
Stávající pravidlo
„Příspěvky z fondu na vánoční dárek pro první stupeň ZŠ.
Na předvánoční pozornosti přispěje fond SRPDŠ částkou 30,- Kč na jednoho žáka.“
se mění na:

„Příspěvky z fondu na Mikulášskou nadílku pro první třídy.
Fond SRPDŠ přispěje částkou 30,- Kč na jednoho žáka.“
Hlasování o změně pravidla na čerpání příspěvků z fondu SRPDŠ na Mikulášskou
nadílku.
9x pro a 2x se zdrželi hlasování
d) Nové pravidlo na čerpání příspěvků z fondu SRPDŠ na sportovní soutěže pořádané
školou. Maximální částka na sportovní akce bude 10.000,- Kč na školní rok,
s přihlédnutím k rozdělení částky mezi 1. a 2. stupeň po cca 5.000,- Kč.
Nové pravidlo zní:
„Příspěvek na odměny z fondu SRPDŠ na sportovní soutěže pořádané školou.
Na odměny pro žáky při sportovních akcích pořádaných školou v poměru
50% pro 1. stupeň a 50% pro 2. stupeň přispívá fond SRPDŠ maximální částkou
10.000,- Kč v jednom školním roce.“
Hlasování o vytvoření nového pravidla na čerpání příspěvků z fondu SRPDŠ
na odměny z fondu SRPDŠ na sportovní soutěže pořádané školou.
11x pro
e) Nové pravidlo na čerpání příspěvků z fondu SRPDŠ na odměny za účast žáků
na kulturních a vzdělávacích akcích. Maximální částka na tyto odměny bude 5.000,- Kč
na školní rok, s přihlédnutím k rozdělení částky mezi 1. a 2. stupeň po cca 2.500,-.
Nové pravidlo zní:
„Příspěvek na odměny za účast žáků na kulturních a vzdělávacích akcích.
Na odměny pro žáky, kteří se aktivně účastní kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných
školou v poměru 50% pro 1. stupeň a 50% pro 2. stupeň přispívá fond SRPDŠ maximální
částkou 5.000,- Kč v jednom školním roce.“
Hlasování o vytvoření nového pravidla na čerpání příspěvků z fondu SRPDŠ
na odměny za účast žáků na kulturních a vzdělávacích akcích.
11x pro

5. Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ
Připomenutí zásad z čerpání z fondu SRPDŠ
U sourozenců navštěvujících ZŠ:
1. dítě 300,- Kč
2. dítě 150,- Kč
každé další dítě 100,- Kč
Zaplacení příspěvků do prosince daného školního roku je důležité pro schvalování žádostí
o příspěvky.
Mgr. Rygál připomněl, že z fondu SRPDŠ byla pro školní akce zakoupena repro soustava
a mixážní pult a dále SRPDŠ se podílelo na nákupu první interaktivní tabule na základní
škole.
Jednotlivé žádosti o příspěvky z fondu SRPDŠ:
Žádost tříd 5.A a 5.B na dopravu a vstupné na školu v přírodě.
Celkem 7.000,- Kč – Hlasování: 10x pro a 1x se zdržel hlasování
Žádost tříd 2. A, 2. B a 2.C na dopravu a vstupné na školu v přírodě.
Celkem 4.700,- Kč – Hlasování: 11x pro

Žádost tříd 8.A a 8.B na dopravu a vstupné na výstavu „Bodies – The Human Body
Exhibition výstava, která změní váš život“. Částka převyšuje schválené pravidlo č. 2 –
„Příspěvky z fondu na školní vzdělávací exkurze jednotlivých tříd souvisejících s výukou“
Celkem 8.000,- Kč – Hlasování: 10x pro a 1x proti

Žádost 1.A a 1.C na exkurzi do muzea v Hamru na Jezeře
Celkem 3.000,- Kč – Hlasování: 11x pro
Žádost o příspěvek na zahraniční soustředění plážového volejbalu
Celkem 8.500,- Kč – Hlasování: 9x pro a 2x proti
6. Přehled kroužků pořádaných ZŠ a jejich naplnění
Zájem dětí o kroužky je vždy na začátku školního roku velký, ale po čase opadá a proto se
některé kroužky pořádané školou zrušily, z důvodu jejich nenaplnění. Úřadem dané
minimum je 7 dětí v jednom kroužku, tak aby na něj byla poskytnuta dotace. V dalším
školním roce bude přehodnoceno množství a struktura otevíraných kroužků.

7. Možnost na spolufinancování SRPDŠ
Rada SRPDŠ hledá možnosti spolufinancování akcí pro žáky, nebo na vybavení tříd a
učeben z řad rodičů a přátel školy.

Zápis vyhotovila Netušilová Blanka dne 15.4. 2012

SRPDŠ
Ing. Miroslav Starčevič

