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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 11. 11. 2013 
 

Program setkání rady SRPDŠ: 

 Slovo ředitele Mgr. Libora Rygála o chodu ZŠ spolu s uskutečněnými a plánovanými 

akcemi školy ve školním roce 2013/2014. 

 Projednání podnětů a připomínek ze strany rodičů na vedení školy. Prosím o podklady 

z vašich tříd předem a to na můj mail. 

 Přehled kroužků pořádaných ZŠ. 

 Vzhledem k novelizaci Občanského zákoníku je nutná transformace našeho Sdružení 

Rodičů Přátel Dětí a Školy při Základní škole Liberec – Vratislavice nad Nisou, na 

obecně prospěšnou společnost. Případní zájemci o spolupráci jsou vítáni.   

 Přehled čerpání z fondu a hospodaření s finančními prostředky SRPDŠ. 

 Případné návrhy na změny pravidel čerpání o příspěvek z fondu SRPDŠ. 

 Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ 

 

Bc. Tomínová přivítala přítomné rodiče a požádala je o menší úpravu programu. Na požádání 

pana ředitele byl pozván strážník Městské policie pan Petr Zámek, aby informoval                   

o problematice bezpečnosti při pohybu dětí u ZŠ. 

 

Strážník P. Zámek: 

informoval o problematice bezpečnosti při pohybu dětí u ZŠ: 

a) Přechod pro chodce – rodiče – trénovat s dětmi správné přecházení – problém 

u některých menších dětí 

b) Zajíždění ke škole v době od 7:30 do 8:00 – v tomto časovém úseku zde platí 

zákaz vjezdu – porušení je řešeno blokovou pokutou 

c) Zastavování v ulici Nad školou – někteří rodiče zde stále zastavují, a to i na 

žluté čáře a těsně před přechodem – doporučuji zajíždět na parkoviště nad 

kulturním domem 

d) Parkování rodičů na parkovištích – parkoviště pod kulturním domem má 

malou kapacitu, doporučuji zajíždět na parkoviště nad kulturním domem 

e) Krajnice v ulici Nad školou – podařilo se téměř zcela, aby děti nechodily po 

krajnici, ale po chodníku na druhé straně 

f) Hry dětí po škole při čekání na školní autobus – rodiče – poučit děti                   

o nebezpečnosti vbíhání do vozovky 

 

Kontakt na strážníka: 737 278 809. 

 

1. Slovo ředitele Mgr. Libora Rygála o chodu ZŠ a uskutečněných akcích  

ve školním roce 2012/2013 

 za příspěvky SRPDŠ v minulém roce se pořídilo: sušáky na VV, doskočiště do výšky, 

kurz finanční gramotnosti pro 9. třídy a příspěvek na dopravu na exkurzi do Vatikánu.  

 informace o nových webových stránkách – případné podněty přímo na pana ředitele. 
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 informace  o automatu na zdravou výživu  

 

Bc. Tomínová poděkovala a přešla k dalšímu bodu programu. 

 

2. Projednání podnětů a připomínek ze strany rodičů na vedení školy  
Jeden z podnětů byla kyberšikana. Ve školním řádu naší ZŠ tento problém není ošetřen. 

Návrh pana ředitele: zkonzultuje tento problém s ostatními řediteli ZŠ, v dubnu 2014 

navrhne změny, svolá školskou radu a od září 2014 bude platit nový školní řád, ve kterém 

bude uvedena i problematika kyberšikany v rámci platné legislativy řešen. Žáci jsou řádně 

proškoleni o negativním dopadu kyberšikany a ve školním řádu je zakázáno používání 

mobilních telefonů při vyučování.  

 

Pan ředitel požádal:  

a) rodiče dětí 1. až 3. tříd, aby z důvodu bezpečnosti již ráno nedoprovázeli děti do 

tříd a do šaten a nechodili pro děti do družiny, ale počkali v šatnách.  
b) rodiče, aby byli přes den v dosahu mobilních telefonů, v případě nevolnosti nebo 

úrazu, je potřeba se dovolat a informovat rodiče o vzniklé situaci,  

 

 

Bc. Tomínová poděkovala a přešla k dalšímu bodu programu. 

 

3. Přehled kroužků pořádaných ZŠ 

Při škole je 20 zájmových kroužků, jejich přehled je na webových stránkách školy. Vznikl       

i nový kroužek „Věda nás baví“ pro 2. – 5. třídy.  

 

Bc. Tomínová poděkovala a přešla k dalšímu bodu programu. 

 

4. Vzhledem k novelizaci Občanského zákoníku je nutná transformace našeho 

Sdružení Rodičů Přátel Dětí a Školy při Základní škole Liberec – Vratislavice 

nad Nisou, na obecně prospěšnou společnost. Případní zájemci o spolupráci jsou 

vítáni.   

Bc. Tomínová informovala přítomné ve stručnosti o nutné transformaci sdružení díky 

novelizaci Občanského zákoníku. 

 

5. Přehled čerpání z fondu a hospodaření s finančními prostředky SRPDŠ 

Pan ředitel informoval o stavu pokladny. K dnešnímu dni je v ní 62.680,29 Kč. Dle našich 

pravidel pro čerpání z fondu je potřeba vybrat příspěvky na letošní rok. Odhad výše příspěvků 

cca 120.000,- Kč. 

 

 

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

Nejsou. 

 

7. Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ 

1. žádost třídy 3. C na týdenní projekt Putování s dinosaury spojený s exkurzí do 

Dinoparku v Liberci. Výše žádosti: 2.300,- Kč 

Výsledky hlasování: 

14 pro          0 proti 
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2. žádost na zájezd do Anglie pro 6. – 9. třídy – příspěvek na dopravu. Výše žádosti: 

10.000,- Kč. 

Výsledky hlasování: 

14 pro          0 proti 

 

3. žádost o finanční gramotnost pro 9. třídu. Výše žádosti: 4.000,- Kč 

Výsledky hlasování: 

14 pro          0 proti 

 

4. žádost o příspěvek na interaktivní tabule (2 + 1). Jednu tabuli by zaplatilo SRPDŠ, 1 

by ve spolupráci s KÚ LK zaplatila škola a třetí by byla zdarma. Výše žádosti na jednu 

tabuli: 48.000,- Kč. 

Výsledky hlasování: 

14 pro          0 proti 

 

 

8. Různé 

Pan ředitel pozval rodiče  na: 

 Noc alchymistů, která proběhne dne 6. 12. 2013 ve škole od 18,00 

 Vánoční koncert v 101010, který se uskuteční dne 19. 12. 2013 od 16:30 hod. 

 Ples školy a úřadu, který proběhne dne 8. 2. 2014 

 

 

Bc. Tomínová poděkovala rodičům za účast a zakončila jednání. 

 

 

Zápis vyhotovila Bc. Tomínová Kateřina 

 

 

SRPDŠ  

Ing. Miroslav Starčevič

   

 


