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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 13. 4. 2015 
 

Program setkání rady SRPDŠ: 

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

akcemi školy ve školním roce 2014/2015. 

2. Projednání podnětů a připomínek ze strany rodičů na vedení školy. Přehled kroužků 

pořádaných ZŠ. 

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

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

5. Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ 

           

Předsedkyně spolku přivítala přítomné třídní důvěrníky, požádala je o čitelný podpis na 

prezenční listině. 

 

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

ve školním roce 2014/2015 
1. poděkoval třídním důvěrníkům za podporu a umožnění nákupu tří interaktivních tabulí 

pro žáky z prostředků SRPDŠ, 

2. informoval rodiče, že 6. a 8.tříd o rozšíření programu prevence  

3. hovořil o bezpečnosti našich dětí před školou v ranních hodinách mezi 7,30 – 8,00, 

apeloval na třídní důvěrníky, aby požádali rodiče ve třídách o nezajíždění autem do 

areálu školy v uvedenou dobu. Škola spolupracuje s Policií ČR, která přislíbila i 

náhodné kontroly  

4. informoval třídní důvěrníky o odpovědnosti rodičů za děti mimo školu. 

 

2. Projednání podnětů a připomínek ze strany rodičů na vedení školy  
1. dotaz – Zda bude školní klub i nadále pro třetí třídy? 

Pan ředitel odpověděl, že se s klubem pro třetí třídy počítá. 

2.   dotaz – Výměna oken ve třetích třídách, v tzv. krčku? 

Pan ředitel sdělil, že návrh opět předloží radě zřizovatele 

3.   dotaz – Zda by bylo možné dát informaci na web školy, že odpadl kroužek v den, kdy 

má být? 

Pan ředitel sdělil, že tato informace se bude dávat na web. 

 

3. Přehled kroužků pořádaných ZŠ 

Pan ředitel informoval přítomné rodiče o kroužcích a případné změně pro příští školní rok 

 

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

Škola čerpá podle schválených pravidel pro čerpání z fondu: 

Nakoupili se: 

 trika pro 9. třídu,  

 knihy za hezká vysvědčení,  
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 kurzy primární prevence pro žáky, kterou pro školy připravuje obecně prospěšná 

společnost Maják,  

 kurzy finanční gramotnosti. 

 exkurze 

 

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

Nejsou. 

 

6. Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ 

Předseda spolku informoval třídní důvěrníky, že rada spolku obdržela jen dvě žádosti na 

exkurze, které ale spadají do schválených pravidel, tudíž se o nich nemusí hlasovat. 

 

 exkurze pro 4A,C – návštěva Hornického muzea v Harrachově 

 exkurze pro 5A,B do Prahy  

 

7. Různé 

 Je možné otevřít rehabilitační cvičení pro žáky 1.stupně, jde o placenou záležitost. 

Cena kurzu je 500 Kč/pololetí/1 týdně. Kontaktní adresa předána do jednotlivých 

tříd 

Akce školy v Kulturním domě 101010 

 Jarní koncert školy dne 21. 4. 2015 v 16:30 hodin 

 Vystoupení dramatického kroužku dne 19. 5. 2015 v 17:00  

 Vystoupení kroužku Streetdance (Hip Hop) dne 4. 6. 2015 v 17:00  

 

 

 

 

Zápis vyhotovila  

Kateřina Tomínová 

předseda spolku 

 


