
 

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 18.11. 2008 
Přítomni:   
paní Sitová – 1.A v zastoupení – zvolen tř. zástupcem manžel 

1.B – zástupce nebyl ve třídě zvolen 

paní Heidová – 2.A  

pan Lank – 2.B 

pan Starčevič – 3.A 

paní Černá – 3.B 

paní Pokorná – 4.A – nepřítomna 

paní Ďurošková – 3.B – nepřítomna a omluvena 

pan Vlček – 5.A  

paní Netušilová – 5.B 

6.A – zástupce nebyl ve třídě zvolen 

pan Kučera – 6.B 

7.A – zástupce nebyl ve třídě zvolen 

paní Krtičková – 7.B 

pan Braun – 8.A – nepřítomen a omluven 

8.B – zástupce nebyl ve třídě zvolen 

paní Hrubá – 9.A 

paní Líbalová – pokladník 

paní Neubauerová – ředitelka školy 

 

Program: 

1. SRPDŠ výsledky registrace občanské sdružení – představení stanov 

2. Způsob ekonomické transformace sterého sdružení a nového sdružení. 

3. Schválena výše příspěvku na školní rok 2008/2009 – 250,-Kč na dítě, pokud je ve 

škole několik sourozenců, platí vždy nejmladší sourozenec. Seznamy s vybranými 

částkami předloží jednotliví třídní učitelé pokladníkovi sdružení paní Líbalové. 

4. Bylo veřejně schváleno čerpání finančních prostředků na školní rok 2008/2009 – bude 

vyvěšeno na nástěnce a sděleno jednotlivým třídním učitelům – žadatelům. 

5. S paní Líbalovou jako zvolenou pokladníkem sdružení bude v měsíci únoru až březnu 

2009 vyhotovena Dohoda o provedení práce za zpracování účetnictví za roky 2006, 

2007, 2008 (do 22.9.2008 – staré SRPDŠ a od 23.9.2008 nové SRPDŠ jako občanské 

sdružení) v celkové výši 20.000,- Kč za vše.  

6. Ředitelkou školy paní Mgr. Neubauerovou byla předložena žádost o poskytnutí financí 

na projekty ve školním roce 2008/2009 s celoškolním charakterem:  

6.1. – na autobus na dopravu žáku 7. tříd na lyžařský výcvik a zpět (10.1.- 17.1.2009) 

ve výši 10.000,- Kč  

přítomní zástupci tříd jednomyslně schválili 

6.2. – na Mikulášskou nadílku žáků 1.stupně ve výši 20 Kč na žáka, celkem 245 žáků 

ve výši 4.900,- Kč 

přítomní zástupci tříd jednomyslně schválili 
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6.3. – na odměnu účastníků turnaje v ringu v rámci Týdne otevřených dveří leden 09  

ve výši 2.000,- Kč 

přítomní zástupci tříd jednomyslně schválili 

6.4. – na SCIO testy pro žáky 8. a 9. tříd 

ve výši 8966,- Kč 

přítomní zástupci tříd jednomyslně schválili 

6.5. – na knižní odměny žáků za účast v olympiádách, za mimořádné aktivity 

ve výši 12.000,- Kč 

přítomní zástupci tříd jednomyslně schválili 

6.6. – pojištění žáků na ozdravný pobyt v Chorvatsku, popř. výlety vstupné atd. 

ve výši 15.000,- Kč 

přítomní zástupci tříd jednomyslně schválili 

6.7. – pomůcky a materiál na prac. vyučování a výtvarnou výchovu 1. stupeň. 

ve výši 5.000,- Kč 

přítomní zástupci tříd jednomyslně schválili 

6.8. – trička pro žáky 9. tříd 

ve výši 8.000,- Kč 

přítomní zástupci tříd jednomyslně schválili 

6.9. – na třídní výlety nebo exkurze ve výši 125 Kč na žáka, pro každou třídu jednou 

v roce.  

výše nebyla stanovena 

přítomní zástupci tříd jednomyslně tento návrh neschválili, budou rozhodovat 

 o žádostech jednotlivých tříd 

6.10. – na dárky na Den dětí pro žáky 1. stupně 

ve výši 4.900,- Kč 

přítomní zástupci tříd jednomyslně schválili 

6.11. – odměna vítězným třídám v soutěži o nejlepší velikonoční výzdobu 

ve výši 2.000,- Kč 

přítomní zástupci tříd jednomyslně schválili 

6.12. – výtvarná exkurze do Prahy 

ve výši 1.000,- Kč 

přítomní zástupci tříd jednomyslně schválili 

CELKEM rada schválila příspěvky v celkové výši 73.766,- Kč  

 

7. SRPDŠ byla informována ředitelkou školy p. Mgr. Neubauerovou o těchto proběhlých 

i připravovaných akcích a nového systému třídních schůzek: 

7.1 – Listopad 2008 - SCIO testy 9. třídy, 8. třídy v dubnu 

Spolupráce se školkami – rozsvěcení stromečku 

Turnaj ve florbale 

Školní parlament – 1. zasedání 12. 11. 2008 

7.2 – Prosinec 2008 - volby do školské rady – 25. 11. kandidátky,  

do 2. 12. odevzdat, 8. a 9. 12. volby 

Vratislavický slavík  

Mikulášská nadílka 

Advent ve škole – výzdoba, dárky, tradice 

7.3 – Leden 2009 - Týden otevřených dveří – 12. 16. 1. 2009 (návštěvy dětí ze školek, 

konzultace, turnaj v ringu, zápis) 

  Lyžařský výcvik 7. třídy 

7.4 – Únor 2009 - 3. – 9. třídy – návštěva MS, odměny žákům – skoky na lyžích 

7.5 – Duben – květen 2009 – cesta do Berlína a Londýna 



7.6 – Červen 2009 - ozdravný pobyt v Chorvatsku 

 

8. Změna v systému třídních schůzek – 2x za šk. rok všichni rodiče, 

2x šk. rok konzultační odpoledne 14. 1. 2009. Konzultační odpoledne se zatím 

neosvědčilo na 2. stupni pro nezájem ze strany rodičů. Škola ponechá tyto konzultační 

odpoledne kvůli 1. stupni 

 

Úkoly na další jednání SRPDŠ 

1. Do 24.11. 2008 na třídních schůzkách písemně schválit stanovy občanského sdružení. 

– všichni zástupci tříd ve školním roce 2008/2009 

2. Do 24.11. 2008 získat výpisy z účtu od pana Puldy, které byly zasílány na jeho adresu. 

– zajistí pan Kučera 

3. Do 1.12. 2008 sepsat převodní smlouvu mezi starým a novým sdružením. – zajistí pan 

Kučera, pan Starčevič, paní Netušilová, paní Ďurošková 

4. Do 9.3.2009 – Dohoda o provedení práce pro pokladnici paní Líbalovou za zpracování 

účetnictví za minulé tak současné SRPDŠ – zajistí pan Starčevič, paní Netušilová, 

      paní Ďurošková 

5. Do 10.3.2009 – Vyplacení smluvené odměny pro paní Líbalovou – zajistí pan 

Starčevič, paní Netušilová, paní Ďurošková 

 

Další schůzka rady SRPDŠ 

Předběžně stanoveno na 9.2. až 9.3. 2009. Bude se odvíjet od mistrovství světa a jarních 

prázdnin žáků  

 

 

SRPDŠ   

Bc. Miroslav Starčevič 

    

  

 

 

     Zápis vyhotovila Netušilová Blanka dne 18.11. 2008 

 


