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Spolek 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 

konané dne 14. 11. 2016 
 

Program setkání rady SRPDŠ: 

1. Slovo ředitele Mgr. Libora Rygála o chodu ZŠ 

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

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

4. Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ. 

5. Různé 

           

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

prezenční listině. Informovala nové třídní důvěrníky o jejich roli a činnosti Spolku. 

 

1. Slovo ředitele Mgr. Libora Rygála o chodu školy 

 

1. poděkoval třídním důvěrníkům za hojnou účast, příspěvky k diskuzím, za podporu a 

umožnění čerpání příspěvků z prostředků SRPDŠ, 

2. informoval o současném počtu žáků školy, který se ustálil na počtu 608 dětí. Upozornil 

na nutnost využití všech prostor školy, 

3. informoval o provedené rekonstrukci toalet pro žáky a o provedené rekonstrukci a 

úpravě hřiště před budovou školy, 

4. hovořil o plánovaném zbudování chodníku vedoucím z navýšeného chodníku před 

kulturním domem až k přechodu pro chodce před školou, kde je v současné době pouze 

ohraničená plocha, která není určena ani vymezena pro chůzi, 

5. upozornil na časté pozdní příchody žáků do školy – prosí rodiče o poučení dětí o 

včasné docházce, velmi často se stává, že pozdní příchody jsou v důsledku nákupů svačiny v 

místním pekařství, je vhodné tedy docházet do obchodu dřív, aby žáci přicházeli do školy 

včas, 

6. pozval přítomné na ples MO a ZŠ Vratislavice, který proběhne dne 17. 2. 2017 

v Kulturním domě 101010, zahájení plesu je ve 20.00 hodin,  

7. informoval o vánočním koncertě, který se bude konat ve vratislavickém kostele dne 15. 

12. 2016 od 16:30 hodin. 

 

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

 

Předsedkyně spolku poděkovala důvěrníkům za zaslané podněty a připomínky, na které 

odpověděl pan ředitel. Patřily mezi ně: 

 

a) Dotaz na parkoviště před budovou školy, proč ještě není uzavřené, jak se navrhovalo? 

Odpověď: byl vykonán průzkum všech parkovišť v okolí školy, toto zmíněné parkoviště je 

bezpečnější než u úřadu a nad Kulturním domem; zde je situace v určitých hodinách velmi 

kritická z hlediska bezpečnosti chodců a dětí, zde řidiči bohužel jezdí agresivně a bez výrazné 
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opatrnosti, a dál se jedná o nezanedbatelnou část míst k parkování, proto se vedení školy 

dohodlo na zachování parkoviště. 

 

b) Dotaz na význam školního sběru papíru, co přináší a zda je i jiná eko-výchova pro žáky? 

Odpověď: sběr papíru slouží k zajištění finanční částky, kterou věnuje škola na nákup cen pro 

soutěžní sportovní akce, nicméně v současnosti se pan ředitel rozhodl ukončit tuto aktivitu z 

důvodu nedostatku místa v budově školy, která je maximálně využita pro potřeby 608 žáků. 

 

 

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

 

Předsedkyně informovala přítomné o přehledu čerpání z fondu, konkrétně bylo na účtu spolku 

174 500 Kč, po vyčerpání prostředků na aktivity žáků (exkurze, knižní odměny, kulturní fond, 

sportovní fond, trička pro 9. třídy, prevence kriminality, finanční gramotnost a sportovní akce, 

doprava) ve výši 160 000 Kč. Na účtu tedy zbývá 14 500 Kč.  

Odhadovaná výše vybraných příspěvků na letošní školní rok bude činit 150 000 Kč. Spolek 

bude mít k dispozici přibližně 164 500 Kč 

 

4. Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ 

 

Ke schválení Radě bylo předloženo osm žádostí z celkových 20, o kterých je nutné hlasovat, 

ostatní žádosti spadají do automaticky zchválených dle stanov a pravidel Spolku. 

 

Počet hlasujících: 23 (jeden zástupce odešel) 

 

a) žádost o finanční příspěvek na dopravu na školu v přírodě – hromadné schválení pro třídy 

3E, 4A, 4B, 4D, 5A, 5B v celkové výši 13 500 Kč .                                                                   

 

Pro: 23                                                            Proti: 0                                          Zdržel se:   0  

Žádost schválena.                     

                                                                                                                                                     

b) žádost o ceny pro celou ZŠ na akci Hejtmanův pohár ve výši 2 000 Kč. 

 

Pro: 23                                                            Proti: 0                                          Zdržel se:   0  

Žádost schválena.    

 

c) žádost o příspěvek na lyžařský výcvik s denním dojížděním pro třídy 1A a 1B ve výši 8 000 

Kč. 

 

Pro: 18                                                            Proti: 1                                           Zdržel se:   4  

Žádost schválena.     

 

Počet hlasujících 22 (jeden zástupce odešel) 

 

d) žádost o příspěvek na projektový den „Den zdraví pro třídy 5B, 3E, 4A, 4D“ ve výši          

1 500 Kč.  

 

Pro: 22                                                            Proti: 0                                           Zdržel se:    

0 

Žádost schválena. 
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Předsedkyně poděkovala všem zástupcům za hlasování. 

 

5. Různé 

a) informace o rozšíření kroužků pro třídy prvního stupně (florbal i pro páté třídy, dramatická 

výchova, malování na hedvábí, keramika, Kraft Maga – sebeobrana, street dance, kytara, 

klavír a basketbal), 

b) informace o záměru, že pro první a druhé třídy se budou kroužky a aktivity konat v rámci 

družin a klubu, z důvodu náročné organizace odchodů a příchodů z jednotlivých kroužků, 

c) školní klub a družina – někteří rodiče nevěděli, kdy a kde získají přihlášky do družiny, 

d) připomínka k dřívějšímu pouštění dětí z kroužku malování na hedvábí někdy i o 20 minut, 

z hlediska rodičů je to nepříjemné, počítá se s daným časem od 16 do 17 hodin, 

e) připomínka, že by bylo vítáno zadávat aktuální termíny a časy konaných školních akci na 

webu školy, 

f) rodiče chválí dřívější zveřejnění rozvrhů tříd, 

g) další připomínky se týkaly bezpečnosti dětí při dopravní situaci na hlavní ulici, především 

chybně a nedomyšlenému nastavení semaforu pro chodce na křižovatce ulic Tanvaldská a 

Dlouhomostecká, 

h) projednala se připomínka k dlouhodobější absenci třídního učitele, rodiče žádají informaci 

a kontakt na zastupujícího učitele. V případě dlouhodobé nemoci více než 2 - 3 týdny bude 

kontaktován zástupce třídy a bude mu sdělen kontakt na zastupujícího učitele, ten skutečnost 

oznámí dalším rodičům, 

i) diskuze na téma elektronické žákovské knížky a docházková čipová evidence, 

j) diskuze na téma střídání více učitelů už na prvním stupni, 

k) při nemoci dítěte lze vyzvednou oběd pouze první den nemoci, poté se musí dle vyhlášky 

obědy odhlásit, bohužel je tak nemožné zajisti dítěti oběd, když jsou rodiče v zaměstnání. 

 

Předsedkyně spolku všem poděkovala a uzavřela jednání. 

 

 

 

Zápis vyhotovila 

Blanka Reslová 

místopředsedkyně spolku 

 


