
 

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 19.4. 2010 
 
Přítomni:  
Mgr. Libor Rygál 
Pí Líbalová 
Miroslav Starčevič - 4.A 
Irena Večeřová - 5.A 
Blanka Netušilová - 6.B 
Kateřina Tomínová - 1.A 
Eva Kulštejnová - 4.B 
Alena Košnarová - 1.B 
Eva Sluková - 7.A 
Dana Cýrusová - 1.C 
Jiří Šnajdr - 8.A 
Markéta Hofmanová - 2.A 
 
Program setkání rady SRPDŠ: 
1.Představení  nového ředitele pana Mgr. Libora Rygála 
2.Projednání podnětů a připomínek ze stran rodičů na vedení školy 
3.Schválení příspěvků na školní rok 2010/2011 
4.Schválení pravidel pro čerpání z fondu SRPDŠ pro rok 2010/2011 
5.Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ 
 
1. Představení  nového ředitele pana Mgr. Libora Rygála 
Pan Mgr. Rygál seznámil radu SRPDŠ se situací ve škole,  
s plány do budoucna - např. vybavení počítačové uč., další interaktivní tabule,  
realizace  „stromu žáků“ ve vestibulu….. 
Dále vylepšení výuky za pomoci grantů Min.školství a kultury z peněz EU 
Jednotný profil školy – zaměření např. na zimní sporty  
 
2. Projednání podnětů a připomínek ze stran rodičů na vedení školy 
   
Žádost, možnosti,návrhy na řešení situace problémového žáka na 1. stupni. 
Žádost o provedení testů SCIO pro žáky přecházející na 8.letá gymnázia. 
Pokud bude ve třídě více jak 50% uchazečů budou tyto testy hrazeny školou. 
 
3. Schválení příspěvků na školní rok 2010/2011 
 
Příspěvky SRPDŠ  na školní rok 2010/2011  - zvýšení příspěvků na 300 Kč, možná úprava při 
schůzce v novém školním roce. 
 
 
 



4. Schválení pravidel pro čerpání z fondu SRPDŠ pro rok 2010/2011 
Pravidla pro čerpání zůstanou v původním znění, bylo doplněno pravidlo pro čerpání z fondu 
pro žáky, kteří se zúčastní exkurzí spojených s výukou. 
 
Nové pravidlo: 
„Příspěvky z fondu na školní vzdělávací exkurze jednotlivých tříd souvisejících s výukou 
Na vzdělávací exkurzi jedné třídy v jednom školním roce přispěje SRPDŠ maximálně 100 Kč 
na žáka, který se účastní vzdělávací exkurze. Musí být vyhotovena zpráva o exkurzi spolu se 
jmenovitým seznamem žáků, kteří se vzdělávací exkurze zúčastnili. „ 
 
5.Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ 
- Žádosti o finanční prostředky z fondu SRPDŠ byly odsouhlaseny,  
v souladu s pravidly čerpání. 
- Žádost o fin. příspěvek na ozdravný pobyt ve výši 15000 Kč 
schváleno 
Žádost o příspěvek na šk. výlet tříd 1.A a 1.B . 
1.A – vybráno 4250,-     příspěvek činí  2125,- 
1.B – vybráno 4000,-     příspěvek činí  2000,- 
schváleno 
Žádost o příspěvek na šk. výlet tříd 2.A a 2.B . 
2.A - vybráno 5625,-    příspěvek činí   2812,- 
2.B – vybráno 6000,-    příspěvek činí  3000,- 
schváleno 
Žádost o příspěvek na šk. výlet tříd 3.A a 3.B . 
3.A – vybráno 5000,-   příspěvek činí  2500,- 
3.B – vybráno 5125,-   příspěvek činí  2562,- 
schváleno 
Žádost o příspěvek na exkurzi  do Prahy tříd 4.A a 4.B . 
Pokud je tato exkurze spojena se školním výletem, 
jsou příspěvky schváleny ve výši 50% částky vybrané ve třídě. 
Pokud budou třídy žádat i o příspěvek na šk. výlet, 
bude částka na exkurzi ve výši 100 Kč na žáka. 
4.A -  vybráno 5500,-   příspěvek činí  2750,- 
4B. – vybráno 5000,-   příspěvek činí  2500,- 
schváleno 
Žádost o příspěvek na exkurzi  do Prahy tříd 5.A a 5.B . 
5.A vybráno – 5000,-   příspěvek činí 2500,- 
5.B vybráno – 4250,-   příspěvek činí 2125,- 
schváleno 
Žádost o příspěvek na šk. výlet třídy 6.A  
6.A – vybráno 3750,-   příspěvek činí 1875,- 
schváleno 
Žádost o příspěvek na šk. výlet tříd 8.A a 8.B . 
8.A – vybráno 4000,-   příspěvek činí 2000,- 
8.B – vybráno 4500,-   příspěvek činí 2250,- 
schváleno 
 
 
 
 



Žádost o příspěvek na exkurzi  do Památníku Terezín tříd 9.A a 9.B . 
Příspěvek je schválen ve výši 100 Kč na žáka. 
Žádost o příspěvek na šk. výlet třídy 9.B . 
9.B – vybráno 3000,-   příspěvek činí 1500,- 
schváleno 
Žádost o příspěvek na trička pro žáky 9.B . 
schváleno 
 
Různé: 
1. Sdružení navrhuje zakoupení reproduktorové soustavy pro ZŠ – na akce konané školou. 
Částečně by se soustava hradila z fondu SRPDŠ maximálně 10 000,- Kč a na další část ZŠ 
podá žádost na  Městský obvod Vratislavice nad Nisou 
 
2. Pokladník paní Líbalová přednesla pohyby a zůstatek ve fondu SRPDŠ. 
     
 
Zápis vyhotovila Netušilová Blanka dne 19.4. 2010 
 
 

SRPDŠ  
Bc. Miroslav Starčevič
   

 


