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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 10. 4. 2017 
 

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. 

Počet hlasujících: 25 

 

1. Slovo ředitele Mgr. Libora Rygála o chodu školy 

 

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

podporu a umožnění čerpání příspěvků z prostředků SRPDŠ, 

2. dále informoval o současném počtu žáků školy a o budoucích odhadech nárůst žáku, 

který bude do dvou let cca 800. V případě splnění všech podmínek se uskuteční přístavba 

školy s dodržením všech bezpečnostních pravidel, 

3. dále upozornil na nutnost aktualizovat kontakty na rodiče a zároveň apeloval na 

zajištění kontaktů na jednu osobu, která bude vždy k zastižení na telefonu pro mimořádné 

případy, kdy potřebuje škola kontaktovat někoho s informací o nevolnosti, onemocnění či 

nutnosti lékařského zásahu u jejich dítěte a případné vyzvednutí ze školy. Bohužel se stalo 

několikrát, že u dítěte zasahovala záchranná služba, ale rodiče byli nedostupní, 

4. pan ředitel informoval o incidentech s žáky v souvislosti s nedovoleným užíváním 

mobilních telefonů při vyučování, jedná se jak o natáčení vyučujících a pouštění situace on-

line, rušení vyučování vyzváněním a v neposlední řadě ovládání mobilním telefonem 

interaktivní tabule, čímž velmi závažně narušují děti výuku, 

 

V návaznosti na tyto informace se zástupci rodičů po krátké diskuzi rozhodli hlasovat pro 

změnu školního řádu a podpořili tak úplný zákaz užívání mobilních telefonů v budově školy 

(tedy jak při vyučování, tak i o přestávkách), změna vejde v platnosti od 1. 9. 2017. 

 

Hlasování o změně školního řádu od 1. 9. 2017 a úplného zákazu užívání mobilních 

telefonů v budově školy: 

Pro: 22                                             Proti: 3                                                 Zdrželo:   0 

Návrh přijat. 
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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 budoucí zachování školního klubu? 

Odpověd: školní klub v příštím školním roce zachován nebude, bude převeden do formátu 

školní družiny a to především z důvodu potřeby a požadavku ze strany rodičů, aby bylo 

možné využívat umístění dětí v ranních hodinách před vyučováním. V příštím školním roce 

bude fungovat 7 oddělení družiny. Podmínky pro přijetí žáků třetích tříd do družiny jsou 

především přítomnost sourozence, následně se přihlíží ke vzdálenosti bydliště od školy a 

dostupnosti dopravní. 

 

b) dotaz rodičů druhých tříd, zda je možné vědět jmenovitě přerozdělení dětí do 

ostatních třetích tříd dříve než na konci srpna? 
Odpověď: ano je to možné, rozdělení žáků bude na konci června známo, rodiče budou 

informováni o pravidlech rozdělení na vlastních třídních schůzkách. 

 

c) dotaz rodičů z prvních tříd, zda je možné otevírat školu již v 7.30 hodin? 

Odpověď: bohužel ne, není to možné z důvodu nemožnosti zajištění dohledů ve všech 

prostorách budovy školy, v případě, většího počtu žáků bude upraven čas zvonění pro starší 

žáky. 

 

d) dotaz na elektronické žákovské a evidenci docházky?  

Odpověď: nebude se zavádět, zkušenosti ostatních škol jsou negativní. 

 

e) dotaz rodičů na možnost doplnit účastníky na lyžařský výcvik jinými žáky z jiných 

tříd, proto, aby se nemusel kurz rušit pro nedostatek účastníků? 
Odpověď: není to možné, je to vždy akce pro jednu třídu a nelze jen tak uvolnit pár žáků z 

jiné třídy, která se učí v běžném režimu. A toto se týká i ostatních akcí jednotlivých tříd. 

 

f) připomínka rodičů k akci v družině, kdy děti uklízely v lokalitě lesoparku odpadky 

bez ochranných pomůcek?  
Odpověď: vychovatelky byly poučeny, takové aktivity děti provádět v rámci školy a družiny 

nebudou a nesmí, od toho jsou aktivní složky technických služeb. 

 

g) připomínka maminky, které se nelíbí, že je v dopoledních hodinách otevřen zadní 

vchod k jídelně? 
Odpověď: tento vchod se otevírá pro externí strávníky a to v čase, kdy se děti učí, navíc je 

tento prostor monitorován kamerou a hlídá ho paní Krásová, vedoucí stravování. Jinak je 

tento vchod uzamčen. 

 

h) připomínka na pokles kvality jídel ve školní jídelně?  

Odpověď: velmi špatně se tento ukazatel hodnotí a prověřuje, je nutné v případě, že rodiče 

zaznamenají stížnost dítěte na dané konkrétní jídlo, aby ihned informovali pana ředitele nebo 

paní Krásovou mailem, v takové situace lze reagovat a vše prověřit. Personál kuchyně byl 

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

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

164 195 Kč, po vyčerpání prostředků na aktivity žáků (exkurze, knižní odměny, kulturní fond, 

sportovní fond, Mikuláše pro první ročníky, trička pro 9. třídy, prevence kriminality, finanční 

gramotnost a sportovní akce, doprava) ve výši 145 426 Kč zbývá 18 769 Kč, tento zůstatek 

bude převeden do nového školního roku. 

 

4. Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ 

Ke schválení Radě byly předloženy tři žádosti, o kterých je nutné hlasovat, ostatní žádosti 

spadají do automaticky schválených Pravidel pro čerpání z fondu SRPDŠ pro rok 2016/2017. 

 

Počet hlasujících 23 (2 rodiče opustili jednání před hlasováním) 

 

a) žádost o finanční příspěvek na dopravu na školu v přírodě – pro třídy 3.A,B v celkové výši 

6000 Kč.                                                                    

Hlasování: 

Pro: 23                                                            Proti: 0                                          Zdržel se:   0                      

Žádost schválena. 

b) žádost 9. tříd na dopravu v rámci turistického kurzu ve výši 6 000 Kč 

Hlasování: 

Pro: 23                                                            Proti: 0                                          Zdržel se:   0     

Žádost schválena. 

c) žádost o příspěvek na Den zdravý pro  třídy 4A, 4D, 3E a 5B ve výši 1 500 Kč 

Hlasování: 

Pro: 23                                                            Proti: 0                                           Zdržel se:   0      

Žádost schválena. 

 

Předsedkyně poděkovala všem zástupcům za hlasování. 

 

5. Různé 

a) veškeré třídní aktivity a akce záleží na možnostech učitele dané třídy, je nutné přihlížet na 

možnosti, zdraví a jiné vlivy příslušného učitele, 

b) informace o zajímavých akcích a vystoupeních žáků školy:  

10.5. 2017 proběhne vystoupení 2. třídy ke Dni matek, který se bude konat za příznivého 

počasí v atriu Desítky, jinak přímo v kulturním domě, 

20.6. 2017 proběhne školní akademie 9. tříd – jako rozloučení žáků, 

1.6. 2017 proběhne vystoupení kroužku Hip Hopu s překvapením, kdy vystoupí i rodiče žáků.          

 

Veškeré akce budou včas uvedeny na webových stránkách školy. 

c) na konci školního roku ve dnech 28. a 29.6. 2017 proběhnou opět Projektové dny pro děti.  

Budou vypsány jednotlivé projekty, na které se mohou žáci zapsat dle zájmu o jednotlivá 

témata, zajistí se tak věková různorodost na těchto projektech. 

 

Předsedkyně spolku všem poděkovala a uzavřela jednání. 

 

Zápis vyhotovila: 

Blanka Reslová 

místopředsedkyně spolku 


