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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 13. 11. 2017 
 

Program setkání rady SRPDŠ: 

1. Slovo ředitele Mgr. Libora Rygála o chodu ZŠ 

2. Obědy – přijatá opatření 

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

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

5. Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ. 

6. Různé 

           

Předsedkyně spolku přivítala přítomné třídní důvěrníky. 

 

1. Slovo ředitele Mgr. Libora Rygála o chodu školy 

Pan ředitel přivítal zástupce tříd a rovnou přešel k informacím k bodu 2. 

 

2. Obědy – přijatá opatření 

Vzhledem k opakované nespokojenosti s kvalitou obědů se pan ředitel rozhodl najít novou 

vedoucí jídelny ZŠ. Záměr tuto pozici obsadit zkušenou osobou, která je zároveň zkušenou 

kuchařkou, se podařil. Školní jídelnu vede paní Milada Pešková, která obohatila jídelní lístek 

o nové recepty. 

 

Na základě zkušeností se pan ředitel rozhodl navrhnout ustanovení tzv. Obědové komise, 

která bude složena ze 3-5 členů z řad zástupců rodičů. Tato komise po vzájemné dohodě a po 

dohodě s vedením školy, bude navštěvovat jídelnu, kde mohou provést ochutnávku 

servírovaného jídla. Následně bude provedeno hodnocení kvality, chutí a všech ostatních 

faktorů a bude vyhotoven zápis z namátkové kontroly. Komise má možnost získat celkový 

náhled jak na jídlo a jeho kvalitu, tak i na situaci v jídelně, na postoje a chování žáků v daný 

den a ke konkrétnímu jídlu. 

Výsledky šetření komise se budou jednotlivě probírat na setkáních rady SRPDŠ a zároveň 

budou průběžně sloužit jako informace pro vedení jídelny a školy. 

 

Byli vybráni čtyři členové komise, kteří se dobrovolně rozhodli pro tuto činnost. 

 

 

3. 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 zda je možné, aby žáci, kteří docházejí na individuální doučování v ranních hodinách, 

mohli být vpuštěni do vestibulu školy dříve, než přijde učitel? 

Odpověď: na základě špatných zkušeností, kdy žáci takto puštěni do školy, sami pobíhali po 

škole a nebyli k dispozici včas na výuku, se vedení školy dohodlo, že děti nebudou pouštěni 

mailto:srpds@zs.vratislavice.cz


2 

 

dřív. Pravidlo je takové, že jakmile bude učitel k dispozici, žáka si vyzvedne před školou nebo 

po vpuštění do budovy, okamžitě jde žákovy naproti a odvádí ho s sebou do třídy- 

 

b) dotaz rodičů zda v zimním období budou dříve příchozí žáci vpuštěni do budovy školy? 

Odpověď: standardním časem otevření hlavního vchodu je 7 hodin a 40 minut. Proto ředitel 

upozornil na problematiku některých žáků, které rodiče dovezou velmi časně před školu a tam 

je nechají o samotě v zimě čekat na otevření a to někdy i tři čtvrtě hodiny. Žádá tímto rodiče, 

aby toto nedělali. Je to velmi zatěžující pro dítě z hlediska psychiky a z hlediska prochladnutí. 

 

c) dotaz rodičů z druhých tříd zda bude dostatečná kapacita družiny i pro třetí ročník? 

Odpověď: nejprve ředitel upřesnil, že školní klub byl nahrazen plnohodnotnou družinou pro 

28 žáků, nutno nejprve obsadit kapacitu družiny dětmi z prvních a druhých tříd, poté se bude 

obsazovat třetí třídou dle pravidel a to dle bydliště. 

 

d) dotaz na elektronické žákovské a evidenci docházky?  

Odpověď: nebude se zatím zavádět, v budoucnu po technickém vybavení školy je možné toto 

zřídit. 

 

e) dotaz rodičů zda a od kdy bude školní autobus jezdit od školy o hodinu dříve, tedy ve 12.15 

aby se eliminoval čas čekání dětí, které končí v 11.40? 

Odpověď: ano, bude jezdit, vše potřebné bylo odsouhlaseno na setkání na MÚ Vratislavice a s 

provozovatelem, termín zahájení tohoto režimu bude upřesněn na webových stránkách školy. 

 

f) dotaz rodiče ze 2.C, zda bude ředitel iniciovat výstavbu chodníku mezi hlavní budovou, 

hřištěm a horním parkovištěm u Kulturního domu 101010? 

Odpověď: v takovém případě je nutné požadavek ze strany rodičů předložit na městském 

úřadě. 

 

g) dotaz rodičů, proč se nesmí parkovat na malém parkovišti před farou? 

Odpověď: tento pozemek je soukromý a patří faře, ta tedy rozhoduje, zda se tam může 

parkovat či nikoliv, do nedávna fara ochotně vycházela vstříc a parkování tolerovala, nyní z 

důvodu zajištění bezpečnosti pro děti se rozhodla parkování omezit. 

 

h) dotaz rodiče ze 2.C na pohyb dětí o přestávkách, rodič má pocit, že se děti nehýbou, že jen 

sedí ve třídě, jak lze zajistit pohyb, případně zda je možné dětem povolit vstup do prostor 

družiny? 

Odpověď: v této části budovy, kde se nacházejí družiny je velmi prostorná chodba, kde jsou 

lavičky k sezení a je tu možnost na chodbu o přestávkách jít, proběhnout se a protáhnout, 

případně na lavičkách posedět, posvačit. To že děti neopustí třídu a nejdou se protáhnout je 

jejich rozhodnutí. Do prostor družin nelze děti pouštět bez přítomnosti dospělé osoby. 

Kapacitně ani nelze stálý dozor do prostor zajistit. V rámci ochrany vybavení družin se 

přístup neumožní. 

 

ch) dotaz na kartičky do automatu na mléčné produkty, některé byly nabité kreditem? 

odpověď: automat provozovatel sám odvezl a spolupráci ukončil, na kartičkách jsou uvedeny 

webové stránky, kde lze požádat o vrácení finanční částky s přihlédnutím na odečet poměrné 

sumy za převody atd. 

 

i) dotaz na možnosti bezhotovostní platby od rodičů do školy? 
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odpověď: není možné z důvodu administrativní náročnosti a velmi zdlouhavých procesů 

párování při chybném zadání příkazu ze strany platících. 

 

j) dotaz zda je i nadále k dispozici školní psycholog?  

odpověď: ano je stále k dispozici, paní Vele a kontakty na ní jsou na stránkách školy. 

Důležitou informaci je, že funguje elektronická schránka či linka důvěry na webových 

stránkách školy – slouží především jako prevence a podchycení šikany v jejích začátcích. 

 

k)  dotaz na možnosti doučování pro žáky?  

Odpověď: vzhledem k vytíženosti učitelů spojené s novými školskými předpisy, doučování 

není možné, toto je plně na rodičích. Existují webové stránky, kde děti naleznou příklady i 

vyhodnocení. 

 

l) dotaz na dlouhé fronty na obědy v některé dny? 

Odpověď: ano, dva dny v týdnu se tvoří delší fronty na obědy a to vlivem nárůstu počtu dětí 

ve škole, letos má škola 652 žáků. Možným řešením, které se zvažuje do následujících 

školních let, je možný posun vyučování pro druhý stupeň, a tím pádem bude možnost chodit 

na obědy v jiném čase než ostatní, toto řešení je možné v návaznosti na přístavbu nového 

křídla školní budovy, žáci z této části budovy budou mít jiný časový harmonogram 

vyučovacích hodin a zároveň nebudou při přesunech rušit jiné třídy, které se budou učit. 

 

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

Předsedkyně informovala přítomné o  zůstatku fondu, jehož výše je k 31.8. 2017 

60 419 Kč, předpoklad výše vybrané částky z příspěvků je pro letošní školní rok 2017/2018 

cca 170 000 Kč. Celková výše by měla činit 230 419 Kč. Předpokládané čerpání dle pravidel 

a dle odhlasovaných požadavků na školní rok ponechá zůstatek ve výši cca 90 419 Kč.  

 

5. Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ 

 

Ke schválení Radě byly předloženy tři žádosti. 

Počet hlasujících: 24 (v průběhu schůzky jeden zástupce odešel, na hlasování byl nepřítomen ) 

 

a) žádost třídy 2. A o finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč pro žáky, kteří se budou podílet na 

vánoční výzdobu stromku ve Vratislavicích. Částka bude využita na materiál, potřebný 

k výrobě vánočních ozdob.   

 

Pro: 23                                                            Proti: 0                                          Zdržel se:   0                      

Příspěvek ve výši 2 000 Kč pro třídu 2. A byl schválen. 

                                                                                                                                                     

b) žádost třídy 5. D o příspěvek 2 700 Kč na školu v přírodě. Příspěvek bude použit na 

dopravu žáků, cca 2 200 Kč. zbylé peníze budou použity na vstupy.  

Pro: 23                                                            Proti: 0                                          Zdržel se:   0    

Příspěvek ve výši 2 700 Kč pro třídu 5. D byl schválen.  

 

c) žádost o příspěvek ve výši 10 000 Kč na dopravu na představení Sněhová královna (mzikál) 

v Praze pro výběr žáků 4. – 6. tříd dne 11. 12. 2017.  

 

Pro: 22                                                            Proti: 0                                           Zdržel se:  1      

Příspěvek ve výši 10 000 Kč byl schválen pro žáky 4. – 6. tříd. 
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d) žádost o příspěvek ve výši 2000 Kč na dopravu autobusem do Anglie pro žáky ZŠ v květnu 

2018. 

Diskuse k tématu. Částka snížena na 1500 Kč na žáka. 

Pro:  19     Proti:  3               Zdržel se:1 

Příspěvek ve výši 1500 Kč/žák byl schválen na dopravu autobusem do Anglie pro žáky 

ZŠ v květnu 2018. 

 

6. Různé 

 

Dne 27. 11. 2017 škola pořádá koncert od 17. hodin v Kulturním domě 101010. 

Dne 23. 2. 2018 pořádá škola spolu s obecním úřadem ples v Kulturním domě 101010. 

Od září 2018 škola plánuje mléko do škol. 

 

 

 

 

Předsedkyně spolku všem poděkovala a uzavřela jednání. 

 

 

 

Zápis vyhotovila 

Blanka Reslová 

místopředsedkyně spolku 

 


