Spolek 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
konané dne 9. 11. 2015
Program setkání rady SRPDŠ:
1. Stanovy SRPDŠ
2. Slovo ředitele Mgr. Libora Rygála o chodu ZŠ spolu s uskutečněnými a plánovanými
akcemi školy ve školním roce 2015/2016 (kapacita školy, bezpečnost v okolí školy,
kroužky…)
3. Projednání podnětů a připomínek ze strany rodičů na vedení školy.
4. Přehled čerpání z fondu a hospodaření s finančními prostředky SRPDŠ.
5. Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ
6. Případné návrhy na změny pravidel čerpání příspěvků z fondu SRPDŠ
7. Různé
Předsedkyně spolku přivítala přítomné třídní důvěrníky, požádala je o čitelný podpis na
prezenční listině.
1. Stanovy SRPDŠ a volba pokladníka spolku
Přítomní třídní důvěrníci obdrželi v elektronické a v tištěné podobě Stanovy SRPDŠ k
prostudování. Na jednání rady se vyjádřili ke stanovám a vznesli své připomínky ke změnám
a doplnění Stanov SRPDŠ
Po úpravách a připomínkách přistoupili přítomní členové rady k samotnému hlasování.
Hlasování:
Pro: 15
proti: 0
zdržel: 0
Stanovy SRPDŠ schváleny jednohlasně v předloženém změní.
Volba pokladníka spolku.
Rada spolku byla informována, že končí volební období pokladníka spolku. Proto byla znovu
navržena na pokladníka spolku paní Hana Líbalová.
Hlasování:
Pro: 15
proti: 0
zdržel: 0
Paní Hana Líbalová byla zvolena jednohlasně za pokladníka spolku.
2. Slovo ředitele Mgr. Libora Rygála o chodu ZŠ a uskutečněných akcích
ve školním roce 2015/2016 (kapacita školy, bezpečnost v okolí školy, kroužky…)
1. poděkoval třídním důvěrníkům za účast, příspěvky k diskuzím, za podporu a
umožnění čerpání příspěvků z prostředků SRPDŠ,
2. informoval o kapacitě školy – v současné době má škola 550 žáků. Jsou připraveny
projekty na přístavbu a rozšíření prostor školy, o plánovaných rekonstrukcích
jednotlivých zastaralých prostor školy,
3. koncem listopadu se otevřou další prostory pro školní klub a to na bývalé faře ve
Vratislavicích nad Nisou, kapacita pro 25 děti od 1. až 3. ročníků. Jedná se o vstřícný
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krok školy ve spolupráci s MÚ Vratislavice nad Nisou rodičům, jejichž děti se
nepodařilo umístit do školní družiny,
4. hovořil o bezpečnosti našich dětí před školou v ranních hodinách a odpoledních
hodinách, apeloval na třídní důvěrníky, aby požádali rodiče ve třídách o zvýšenou
toleranci a dodržování plynulosti provozu na parkovištích,
5. představil třídním důvěrníkům školní psycholožku Mgr. Evu Vele, která je již stabilně
ve škole přítomna, k zastižení je na telefonu 773 334 503 nebo na e-mailové adrese
eva.vele@zs.vratislavice.cz. K dispozici je rodičům každé úterý mezi 14.00 - 15.30
hodinou a pro žáky od 5. tříd vždy ve středu od 13.00 – 15.00 v kanceláři proti
schodišti ve druhém patře hlavní budovy,
6. vysvětlil situaci, týkající se redukce pohybových kroužků. Využívání tělocvičen pro
TV v rámci vyučování je až do 15.30. Z těchto důvodů nelze zařadit další pohybové
kroužky. Na webových stránkách MÚ Vratislavice nad Nisou je ucelený a široký
seznam činností pro děti ZŠ Vratislavice nad Nisou.
3. Projednání podnětů a připomínek ze strany rodičů na vedení školy
1. dotaz – Charita ve škole – nákup předmětů za účelem přispění na charitu.
Odpověď: pan ředitel se osobně přiklání k vedení dětí k charitativní činnosti v rámci rodiny.
Proběhla diskuse k tomuto tématu.
Hlasování:
Pro: 15
proti: 0
zdržel. 0
Rada spolku jednohlasně odsouhlasila zrušení těchto akcí v rámci školy.
2. dotaz – Jak postupovat v případě zjištění pohybu podezřelých osob v blízkosti školy.
Odpověď – pan ředitel sdělil, že je vždy nutné, po zjištění takové situace, zajít za ním a
neprodleně ho informovat. Poté se zavolá na Městskou polici a bude naplánován
dlouhodobější monitoring prostor školy strážníky policie.
3. dotaz – Nová fasáda pro tzv. školičku.
Odpověď – pan ředitel sdělil, že o tomto požadavku bude informovat MO Vratislavice nad
Nisou.
4. Přehled čerpání z fondu a hospodaření s finančními prostředky SRPDŠ
Na účtu SRPDŠ je ke dni 31. 10. 2015… 32 252 Kč, po vybrání příspěvku do fondu se získá
cca. 130 900 Kč. Celkem bude k dispozici 163 152 Kč.
Za tyto finanční prostředky se dle pravidel zajistí:
 kurzy finanční gramotnosti
 exkurze
 doprava na lyžařský výcvik
 Mikulášská nadílka na 1. stupeň
 trička pro 9. třídy
 knižní odměny
 příspěvky na sportovní a kulturní akce.
5. Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ
Předsedkyně spolku informovala třídní důvěrníky, že rada spolku obdržela žádosti, které
nespadají do schválených pravidel, tudíž se o nich musí hlasovat.
a) příspěvek z fondu na finanční gramotnost pro 9. třídy
Vznesen návrh třídních důvěrníků, aby byla finanční gramotnost zanesena do pravidel,
v maximální výši 10.000 Kč na jeden školní rok.
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Hlasování:
Pro: 15
proti: 0
zdržel: 0
Rada spolku si jednohlasně odsouhlasila zanesení finanční gramotnosti pro 9. třídy do
Pravidel pro čerpání z fondu SRPDŠ.
b) příspěvek z fondu na dopravu a program sportovně turistického kurzu pro žáky 8. tříd ve
výši 9 500 Kč.
Hlasování:
Pro: 15
proti: 0
zdržel: 0
Rada spolku jednohlasně odsouhlasila finanční příspěvek na dopravu a program
sportovně turistického kurzu.
c) příspěvek z fondu na dopravu na muzikálové představení Kapka medu pro Verunku v Praze
pro 4.,5.,6. a 8. třídy – výběr 45 žáků na částku 9000 Kč
Hlasování:
Pro: 15
proti: 0
zdržel: 0
Rada spolku jednohlasně odsouhlasila finanční příspěvek na dopravu na muzikálové
představení.
d) příspěvek z fondu na dopravu na sportoviště ve školním roce 2015/2016 ve výši 6 000 Kč.
Hlasování:
Pro: 15
proti: 0
zdržel: 0
Rada spolku jednohlasně odsouhlasila finanční příspěvek na dopravu na sportoviště.
6. Případné návrhy na změny pravidel čerpání příspěvků z fondu SRPDŠ
Do Pravidel pro čerpání z fondu vložena finanční gramotnost pro 9. třídy viz minulý bod. Vše
ostatní zůstává pro tento školní rok stejné.
7. Různé
Předsedkyně spolku všem poděkovala a uzavřela jednání.

Zápis vyhotovila
Blanka Reslová
místopředsedkyně spolku
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