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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 9. 4. 2018 
 

Program setkání rady SRPDŠ: 

1. Slovo ředitele Mgr. Libora Rygála o chodu ZŠ (přístavba školy, aj.) 

2. Stanovisko stravovací komise. 

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. 

           

Počet hlasujících: 25 

Předsedkyně spolku přivítala přítomné třídní důvěrníky. 

 

1. Slovo ředitele Mgr. Libora Rygála o chodu školy 

Pan ředitel informoval přítomné o: 

a) ředitelských volnech: 

27. 4. 2018 

30. 4. 2018 

7.5. 2018 

b) dřívějším ukončení školního roku, dne 22. 6. 2018 si děti vyzvednou vysvědčení. Pro děti 1. 

– 3. tříd (jedná se asi o 286 dětí) úřad ve spolupráci se školou připraví Příměstský tábor. 

Tato volna jsou kvůli přístavbě školy. 

 K zápisu do prvních tříd přišlo 117 dětí, bude tedy opět pět prvních tříd. 

c) nový školní rok začne normálně, tj. v září, 

d) Akce i-chodec, která je plánovaná na květen, týká se 1. stupně (děti dostanou rukáv, který 

jim zůstane, učitelky s nimi natrénují přecházení ulice po přechodech kolem školy, kde nejsou 

semafory, v prvních dnech bude na vše dohlížet Policie ČR),  

e) rekonstrukci školních dílen, kuchyňky,  

f) vytvoření 8 záhonků – školní pozemky a pěstování různých rostlin. 

 

2. Stanovisko stravovací komise 

Stravovací komise při svých návštěvách školní jídelny ZŠ Vratislavice neshledala zásadní 

nedostatky. Obě jídla byla ve všech případech chutná. Též polévky, které si děti většinou ani 

nebraly. Nahodile se stalo, že pokrm byl chladnější, což mělo být dle slov pana ředitele vyřešeno  

vylepšením vybavení kuchyně. Prostředí jídelny bylo vždy bezvadné. Paní Pešková, vedoucí 

jídelny, jednala velmi vstřícně, nejasnosti byly řešeny na místě nebo pozdějším vyjádřením. 

 

3. Projednání podnětů a připomínek ze strany rodičů na vedení školy 
a) dotaz ohledně spojování druhých tříd. Pan ředitel sdělil přítomným, že se osobně na třídních 

schůzkách dostaví do té třídy, která se bude rušit a vše probere s rodiči. 
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b) dotaz na zápach z WC u 4. tříd. Pan ředitel sdělil, že o tomto problému ví, a že se čeká, až 

se kanalizace vyčistí. Kanalizace se čistí 2 za rok. Tento problém se objevil těsně před 

samotným čištěním. V těchto dnech by mělo být po problému. 

 

c) dotaz rodičů zda by nebylo lepší dělit třídní schůzky podle stupně. Jeden den by byly třídní 

schůzky pro 1. stupeň a jiný den pro stupeň 2. Pan ředitel sdělil, že to je dobrý nápad, který by 

se mohl uskutečnit od nového školního roku. 

 

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

Předsedkyně informovala přítomné, že bylo vybráno z příspěvků cca 222 000 Kč, po uhrazení 

schválených žádostí (minulé jednání rady SRPDŠ) zůstalo na účtu 92 609 Kč.  

 

5. Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ 

 

Ke schválení Radě byly předloženy tři žádosti, o kterých se musí hlasovat. Ostatní žádosti 

spadají do Pravidel. 

Počet hlasujících: 25  

 

a) žádost o příspěvek ve výši 8 000 Kč na soustředění pěveckého sboru Zpívající blechy. 

Příspěvek bude využit na dopravu a ubytování dětí prvních a pátých tříd v říjnu 2018.   

 

Pro: 25                                                            Proti: 0                                          Zdržel se:   0                      

Příspěvek ve výši 8 000 Kč byl schválen. 

                                                                                                                                                     

b) žádost o příspěvek ve výši 9 000 Kč třídy 4. A a 4. B na dopravu na exkurzi do Prahy. Počet 

žáků 43)  

Pro: 25                                                            Proti: 0                                          Zdržel se:   0    

Příspěvek ve výši 9 000 Kč byl schválen.  

 

c) žádost o příspěvek ve výši 6 000 Kč 9. tříd na exkurzi do Barrandovských ateliérů. Příspěvek 

se využije na dopravu. 

Pro: 25                                                            Proti: 0                                           Zdržel se:  0      

Příspěvek ve výši 6 000 Kč byl schválen. 

 

 

6. Různé 

 

 

 

 

 

Předsedkyně spolku všem poděkovala a uzavřela jednání. 

 

 

 

Zápis vyhotovila 

Blanka Reslová 

místopředsedkyně spolku 

 


