
 

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 12.11. 2012 
 
Program: 

1. Prezentace 
2. Slovo ředitele Mgr. Libora Rygála o chodu ZŠ a uskutečněných akcích ve školním 

roce 2012/2013. 
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. Případné návrhy na změny pravidel čerpání příspěvků z fondu SRPDŠ 
7. Možnost spolufinancování SRPDŠ 

 
1. Prezentace, přivítání 
2. Slovo ředitele Mgr. Libora Rygála o chodu ZŠ a uskutečněných akcích ve 

školním roce 2012/2013 
 

• V příštím roce 2013/2014 bude více dětí, je vytvořena změna strategie v uspořádání 
tříd 

• Nově vymalované části školy  
• Proběhla výměna správce školní tělocvičny – změna k lepšímu úklid, komunikace – 

paní Vlasta Jeništová 
• 5. a 9. třídy  - SCIO testy přes počítače – minulý rok krajský průměr ve srovnání 

s ostatními školami 
• Školní autobus – změna parkování, občasný dohled městského strážníka, poučení dětí 
čekajících na autobus o chování  

• Připomínka za strany rodičů, že se strážník nevěnuje dětem, nepřevádí je přes silnici 
• Proběhlo zasedání školské rady – zpráva o hospodaření a hodnocení školního roku 
• Byla zřízena e-mailová adresa skolska.rada@zs.vratislavice.cz určená na podněty pro 

školskou radu 
• Od   1.1. 2013 budou obědy dražší o 1Kč 
• Ovoce do škol pro první stupeň - ze strany školy velká nespokojenost s kvalitou ovoce 

nyní dojednány vakuované balíčky a již jsou rodiče spokojeni v prostorách školy 
umístěny papírové kontejnery na odpad z ovoce, v okolí školy stále nepořádek 
poházené ovoce, jogurty atd. 

• Zámky v šatnách pro 2. stupeň – nekupovat ty nejlevnější – stal se případ, kdy 1 klíček 
odemkne i několik zámků – zatím se ještě nic neztratilo 

• Vánoční koncert v 101010 13.12. 20102 - pozvánka pro rodiče i na webu – necelých 
60 minut 

• Balónkový ples školy a úřadu 23.2. 2013 – pozvánka pro rodiče od ledna prodej 
vstupenek na Infocentru 101010 

• 9. třídy – v lednu se uskuteční informativní schůzka pro rodiče ohledně přihlášek na 
střední školy a dalších možnostech umístění dětí do škol 



• Zamykání školy -  v době, kdy děti chodí po vyučování domů, po škole se pohybovaly 
cizí osoby, které nemají se školou nic společného – nic se neztratilo, ale škola se musí 
zamykat 

• Děti si zapomínají věci ve třídách, v šatně, např. mobilní telefony – možno odevzdat 
sekretářce, v družině, děti nalezené věci poctivě vracejí. Stále platí školní řád - nenosit 
drahé věci do školy 

• V LEDNU NENÍ ŘEDITELSKÉ VOLNO 
• Poděkování panu Ábrtovi za pomoc při opravě topení ve škole  

 
3. Projednání podnětů a připomínek ze strany rodičů na vedení školy 

 
• Program prevence šikany pomocí barviček – zjišťování klimatu ve třídách – odborníci 

objeví sklony k šikaně pomocí výkresů – placeno z grantu, probíhá spolupráce 
s různými centry na prevenci šikany 

• Dotaz rodiče – na prevenci užívání drog - žáci 6. – 9. tříd kouří v parku - ředitel školy 
oslovil ředitele městské policie – dohled městského strážníka v době, kdy se děti 
v parku vyskytují. Dětem se ve škole promítají poučné filmy s protidrogovou 
tématikou a probíhají různé programy a besedy na prevenci.  

• Žádost ředitele školy fakulta Brno nabízí prožitkové akce – psycholog školy a asistent 
pedagoga v jedné osobě 2 roky sídlí ve škole a podchycuje problémové žáky a pracuje 
s nimi – financováno jako projekt EU 

• Dotaz rodičů – školní klub pro děti čekající na kroužky – děti mohou v té době využít 
otevírací dobu knihovny, v současné době jsou v knihovně 4 nové počítače, posezení 
v teple, knihy, počítače, dohled dospělé osoby. Po projednání s obcí je zde možnost 
ještě přizpůsobit otevírací dobu knihovny podle potřeby. Otevírací doba knihovny je 
na webu 

• Dozor v šatně je do té doby, dokud neodejde poslední žák, posunutí začátku 
odpoledního vyučování – hned jak se děti najedí, a odpolední vyučování končí dřív 

• Při velkých mrazech – pod 10 stupňů se bude škola otevírat dřív 
• Dotaz rodičů – šikana u školního autobusu - třeťáci šikanovali čtvrťáky. Proběhla 

schůzka ředitele s rodiči aktérů a s dětmi 
• 4.A - připomínka k výuce anglického jazyka – ředitel prověří, prosba o konkrétní 

připomínky 
• Sběr papíru – 2x ročně – před sněhem a po sněhu 
• Prosba rodičů důsledné odvšivování dětí hlavně první stupeň a družiny 

 
4. Přehled kroužků pořádaných ZŠ a jejich naplnění 

 
• Kroužky jsou na webu školy 
• Dotaz rodičů, jestli bude pro 1. stupeň vařečka, flétničky pro začátečníky 
• Florbal až od 6. třídy – není trenér 

 
5. Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ 
 
• Zaplacení příspěvků do prosince daného školního roku. 
• Příspěvek do fondu SRPDŠ je 300,- Kč na 1. dítě, 150,- Kč na 2. dítě a na každé další 

100,- Kč, pokud je více sourozenců na škole, platí vyšší příspěvek vždy ten nejmladší 
a dále podle věku. Důležité pro schvalování žádostí o příspěvky. 

• Informace o zůstatku na účtu SRPDŠ cca 64.000,- 



• Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ 
1) Žádost 2. tříd o 2.000,-  na vánoční dílničky – schváleno 
2) Lyžařský výcvik 7. tříd do 15.000,-  – schváleno dle pravidel čerpání 
3) Paní učitelka Kordová (Výtvarná výchova) 5.000,- žádá o příspěvek na sušák na 

výkresy – schváleno 
4) Příspěvek na sportovní akce – schváleno dle pravidel čerpání 
5) Příspěvek kulturní akce – schváleno dle pravidel čerpání 
6) Příspěvek na Mikuláše 1. 4. třídy 8.000,- – schváleno  
7) Příspěvek na literaturu – knižní odměny – schváleno dle pravidel čerpání 
8) Příspěvek na doskočiště 

a. 2 návrhy celá částka 42.000,-  
b. část 12.000,- škola a 30.000,- SRPDŠ 

– schváleno varianta b – 30.000,- z fondu 
9) příspěvek na školní výlet na 6 dní do Říma s prohlídkou Vatikánu s plnou penzí 

5.– 9. třídy – téma po stopách Cyrila a Metoděje, výběrový zájezd pro 17 žáků, 
cena 4.850,- + žádost o grant na obci na dopravu 50.000,-  + 15.000,- z fondu 
SRPDŠ v případě nenaplnění autobusu se zájezd nekoná –  
– schváleno 15.000,- z fondu 

 
6. Případné návrhy na změny pravidel čerpání příspěvků z fondu SRPDŠ 

 
• Změna pravidla, pro čerpání z fondu SRPDŠ  

Hlasovaní: 
16 hlasů pro 5.000,- 
2 hlasy pro 10.000,- 

• Schváleno max. výše příspěvku z fondu SRPDŠ 5.000 Kč na školní rok 
 
 
Příspěvky z fondu na prevenci kriminality a drog 
Rada bude přispívat na jednotlivé akce na prevenci kriminality a drogové závislosti, 
které se budou konat v době školní docházky a budou se snažit pokrýt co nejvíce žáků 
ze ZŠ. se zaměřením na 5., 6., 7,. 8. a 9. ročníky. a to v maximální částce 5.000 Kč na 
jeden školní rok. 
 
 

SRPDŠ   
Ing. Miroslav Starčevič 
  

     Zápis vyhotovila Blanka Netušilová dne 12.11. 2013 
 


