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 11. 4. 2016
Program setkání rady SRPDŠ:
1.
Slovo ředitele Mgr. Libora Rygála o chodu ZŠ
2.
Projednání podnětů a připomínek ze strany rodičů na vedení školy.
3.
Přehled čerpání z fondu a hospodaření s finančními prostředky SRPDŠ
4.
Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ.
5.
Různé
Předsedkyně spolku přivítala přítomné třídní důvěrníky a zahájila jednání.
Počet hlasujících: 21
1. Slovo ředitele Mgr. Libora Rygála o chodu školy
1.
poděkoval třídním důvěrníkům za účast, příspěvky k diskuzím, za podporu a
umožnění čerpání příspěvků z prostředků SRPDŠ,
2.
informoval o dopravní situaci v okolí školy, kdy po dva roky bude veškerá doprava do
Jablonce nad Nisou projíždět Vratislavicemi nad Nisou a prosí rodiče o důkladné poučení dětí
o přecházení vozovky pouze na přechodech, v případě nefunkčních semaforů lze volat přímo
do školy, kde předají informaci na úřad nebo rovnou na úřad, kde okamžitě sjednají nápravu,
3.
další informací je uzavření parkoviště před školou pouze pro zaměstnance školy,
důvodem je zajištění bezpečnosti žáků, k tomuto kroku se přistoupilo na žádost a připomínky
rodičů, parkoviště se uzavře od září 2016,
4.
hovořil o využití možnosti získat druhou sadu učebnic pro žáky s lékařským
potvrzením a doporučením a to bezplatně, v případě kdy budou žádat rodiče pouze z vlastního
přesvědčení, se žádosti vyhoví, ale je nutné si druhou sadu učebnic zakoupit,
5.
ztráty a nálezy – v případě ztráty mobilního telefonu nenese škola žádnou
zodpovědnost, ve většině případů se mobilní telefon nedohledá,
6.
informoval o nárůstu zapomínání klíčků od šatních skříněk, v případě, že se bude
měnit zámek, je nutné počítat s tím, že žák – rodiče nesou náklady na jeho výměnu ve výši 75
korun,
7.
upozornil na časté pozdní příchody žáků do školy – prosí rodiče o poučení dětí o
včasné docházce,
8.
na žádost rodičů přistoupilo vedení školy ke změně – Školní akademie bude
programem pro rodiče žáků prvního stupně – letošní představení se koná 21.6. 2016
v Kulturním domě 101010,
9.
porovnávání úrovně vzdělanosti na naší škole – v pátých ročnících proběhlo testování
žáků, zároveň ředitel informoval o možnosti sloučení pátých tříd v případě, že odejde více
žáků na speciální školy (víceleté gymnázium, počítačové školy atd.),
10.
na žádost rodičů budou zveřejňovány rozvrhy už koncem srpna na webových
stránkách školy pro účely rozvrhnutí mimoškolních aktivit,
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11.
letos opět proběhne Jarní koncert a vystoupení dětí ze zájmových kroužků Hip hop,
kytary, Blešky, koná se 28. 4. 2016 v 16.30 v Kulturním domě 101010)
2. Projednání podnětů a připomínek ze strany rodičů na vedení školy
Předsedkyně spolku poděkovala důvěrníkům za zaslané podněty a připomínky, na které
odpověděl pan ředitel. Patřily mezi ně:
a) zda by mezi nepovinné zájmové kroužky (rodiči hrazené) byla zařazena i výuka anglického
jazyka a to i pro žáky druhých tříd,
b) nevhodné chování k dětem jedné instruktorky z kroužku Věda nás baví,
c) na webu školy zatím nevisí výroční zpráva za rok 2014/2015,
d) zda škola uplatňuje pro učitele systém „přes prázdniny na pracáku“,
e) zda jsou ve škole děti, které ze sociálně-finančních důvodů bývají bez oběda,
f) která ze 2. tříd se sloučí,
g) jak to bude se školním klubem pro 3. třídy a proč pro ně nefunguje ranní klub,
h) o jídle, které se vaří ve školní jídelně.
3. Přehled čerpání z fondu a hospodaření s finančními prostředky SRPDŠ
Předsedkyně informovala přítomné o částce, která je na účtu, konkrétně se jedná o 173 341
Kč. Výdaje ke konci školní roku dle našich schválených pravidel budou 103 500 Kč (jedná se
o exkurze, knižní odměny, kulturní fond, sportovní fond, trička pro 9. třídy, prevence
kriminality, finanční gramotnost a sportovní akce). Na účtu tedy zbyde částka ve výši 69 841
Kč.
Počet hlasujících: 19 (dva důvěrníci odešli)
4. Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ
Ke schválení Radě byly doručeny dva žádosti, které nejsou v pravidlech, a o těchto žádostech
musí Rada hlasovat.
a) žádost o finanční příspěvek ve výši 8 000 Kč na školu v přírodě do Českého ráje pro žáky
III. D a V.C.
Hlasování o žádosti:
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Žádost byla schválena.
b) žádost o finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč na ozdravný pobyt- školu v přírodě ve
Sloupu v Č. pro třídy IV.A a IV. B.
Hlasování o žádosti:
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Žádost byla schválena.
Předsedkyně doplnila, že po odečtení částky 18 000 Kč ze zbylé částky, zůstane na účtu
51 841 Kč.
Počet hlasujících: 18 (jeden důvěrník odešel)
Předsedkyně informovala důvěrníky o žádosti školy o zakoupení interaktivní tabule SMART
Board M680 v částce 26 000 Kč. Je to v rámci akce 2+1. Škola by ostatní zakoupila z jiných
zdrojů.
Diskuse k tématu.
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Hlasování:
Pro: 18
Žádost schválena.

Proti: 0

5. Různé
Diskuse o inklusi ve školách.
Předsedkyně spolku všem poděkovala a uzavřela jednání.

Zápis vyhotovila
Blanka Reslová
místopředsedkyně spolku
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Zdržel se: 0

