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 22.11. 2010
Přítomni:
Mgr. Libor Rygál
Pí Líbalová
Miroslav Starčevič
Irena Večeřová
Blanka Netušilová
Lucie Hodačová
Kateřina Abrtová
Markéta Hofmanová
Věra Šnajdrová
Eva Sluková
Monika Ullrychová
Kateřina Krtičková
Pavlína Stašková
Eva Kulštejnová
Blanka Ďurošková
Alena Košnaková
Kateřina Tomínová
Marie Heidová
Program setkání rady SRPDŠ:
Program setkání rady SRPDŠ:
1. Přivítání nových členů z prvních tříd
2. Slovo ředitele Mgr. Libora Rygála o chodu ZŠ a uskutečněných akcí od začátku
školního roku
3. Projednání podnětů a připomínek ze strany rodičů na vedení školy
4. Přehled kroužků pořádaných ZŠ a jejich naplnění
5. Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ
6. Návrhy na změny pravidel pro čerpání z fondu SRPDŠ pro rok 2011/2012
7. Návrh a volba pokladníka fondu SRPDŠ
8. Možnost na spolufinancování SRPDŠ
1. Přivítání nových členů z prvních tříd
Zástupkyně 3 prvních tříd.
2. Slovo ředitele Mgr. Libora Rygála o chodu ZŠ a uskutečněných akcí od začátku
školního roku
Během prázdnin byla vymalována velká budova školy, šatny, proběhla rekonstrukce
vodovodního řadu.

Dále fungují nové webové stránky školy, kde jsou mimo jiné rozvrhy vyučujících, aktuality z
činnosti žáků, elektronická omluvenka, aktualizovaný jízdní řád školního autobusu. On-line
výuka výtvarná výchova, přírodopis a informatika pro práci žáků z domova od 6. tříd.
Stránky jsou www.zs.vratislavice.cz.
3. Přehled kroužků pořádaných ZŠ a jejich naplnění
Na ZŠ funguje 27 kroužků za přispění MÚ. Minimální počet žáků na kroužku je 7 žáků.
4. Projednání podnětů a připomínek ze strany rodičů na vedení školy
a) Úroveň výuky jazyků – Škola je technicky vybavená dobře, je zde problém s
rozdílnosti úrovně dětí a je těžké najít konsenzus. Rodiče chtějí doučovaní z jazyků
nebo půlení hodin s důrazem na konverzaci a zlepšit přistup k výuce, děti nejsou podle
mínění rodičů schopny tvořit sami větu. Ředitel ZŠ odvětil, že je vázán finančními
prostředky předepsané na počet žáků od Krajského úřadu a Úřadu Městské části
Vratislavice nad Nisou. Nejsou prostředky na větší počet učitelů a ani na externí
pracovníky a dohody i z řad studentů PF TUL. Jediná a schůdná možnost je otevření
kroužků konverzace a procvičovaní cizího jazyka. Problém je v jejich nepovinnosti.
Minimální počet je ale 7 žáků.
b) 7. a 8. třída končí vyučování současně – plné šatny – Chystá se nová šatna.
c) Posunout otevření školy cca na 7:35. V zimních měsících. Školní autobus je dle rodičů
dobrá věc.
d) Dotaz na pravidla udělování postihů žákům - Navrhuje tř. učitel a projednává s
ostatními vyučujícími
e) Spokojenost a pochvala od rodičů elektronické omluvenky f) Dotaz na paní vychovatelku Krčmářovou
g) Pochvala od rodičů na paní učitelku Trakalovou
h) Dotaz na věk žáků navštěvujících kroužky – Věkové omezení u kroužků – sladění
např. fyzické kondice žáků a mladšího nebo staršího dítěte do kroužku – lze dle
individuální dohody s vedoucím kroužku
5. Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ
Příspěvky z fondu schváleny dle pravidel čerpání z fondu SRPDŠ
Předběžné žádosti od tříd na školní výlety
1A, 1B, 1C
2A, 2B, 2C
3A, 3B
4A, 4B
5A, 5B
6A, 6B
7B
8A
9A, 9B
Lyžařsky kurz
Knižní odměny
U devátých tříd je nutné rozepsat žádosti podrobněji.

6. Návrhy na změny pravidel pro čerpání z fondu SRPDŠ pro rok 2010/2011
Navržena změna platby příspěvků do fondu SRPDŠ:
U sourozenců navštěvujících ZŠ – 1. dítě 300 Kč
2. dítě 150 Kč
každé další dítě 100 Kč
Příspěvky by měly být vybrány vždy do 22.12.2010.
7. Návrh a volba pokladníka fondu SRPDŠ
Pokladníkem sdružení zůstává paní Líbalová. Účetnictví bude provádět na dohodu Ing Lucie
Nejedlová.
8. Možnost na spolufinancování SRPDŠ
Řediteli ZŠ byla přislíbena spoluúčast na projektech a to v rámci možností fondu SRPDŠ.

Zápis vyhotovila Netušilová Blanka dne 22.11. 2010

SRPDŠ
Ing. Miroslav Starčevič

