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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 12. 11. 2018
Program setkání rady SRPDŠ:
1. Slovo zástupkyně ředitele Mgr. Věry Humpalové 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. Jako zástupce vedení školy
předsedkyně přivítala zástupkyni ředitele paní Mgr. Věru Humpalovou a omluvila pana ředitele,
který musel být na jiném jednání.
1. Slovo zástupkyně ředitele Mgr. Věry Humpalové o chodu školy
Paní zástupkyně přivítala zástupce tříd a poskytla základní informace o chodu školy v letošním
školním roce.
-

-

počet žáků pro letošní školní rok je 682, otevřelo se 5 prvních tříd s 97 žáky,
dne 22.10.2018 byla dokončena přístavba školy, je v provozu pro čtyři 3. třídy a jednu
4. třídu. Pro zájemce z řad rodičů bude zpřístupněna v den konání třídních schůzek a to
v čase mezi 18-19 hodinou k prohlídce,
letošní rok se podařilo zajistit pro 600 žáků zájmové kroužky,
školní družina díky navýšení kapacit uspokojila všechny žadatele o umístění dětí, tedy
i všech žáků ze třetích tříd.

Paní zástupkyně požádala třídní důvěrníky, aby ve svých třídách seznámili rodiče
s následujícími informacemi:
-

-

příspěvek SRPDŠ zůstává i pro letošní rok na částkách 300 Kč za jednoho žáka, 150 Kč
v případě druhého sourozence a 100 Kč v případě třetího sourozence a dalších,
vedení školy žádá rodiče o aktualizaci kontaktů, pro případ nouze, a to i v průběhu
školního roku, kdy dojde ke změně telefonních čísel,
vedení školy žádá rodiče o opětovné poučení svých dětí, jak bezpečně přecházet
vozovku na hlavní silnice směrem k tramvaji,
vedení školy apeluje na rodiče, kteří vozí své děti do školy a zajíždějí na parkoviště před
školou, případně i na dvůr školy, aby dbali na bezpečnost dětí, které se v místě neustále
pohybují,
upozornění na přeplněné ztráty a nálezy, po třídních schůzkách je možné prohlédnout
ve vestibulu všechny věci,
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-

-

vedení školy informuje o záměru výhledově vybudovat parkoviště pro zaměstnance
školy za budovou v místě školní jídelny, čímž se uvolní místa k průběžnému parkování
před školou,
vedení školy zve rodiče na tradiční VÁNOČNÍ KONCERT, který se koná dne 13.12.
2018 v kostele ve Vratislavicích, vystoupí Blešky a flétničky,
informace pro žáky 9. ročníku, že se otevře od 1. prosince PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍM
ZKOUŠKÁM Z ČESKÉHO JAZYKA A Z MATEMATIKY.

2. Projednání podnětů a připomínek ze strany rodičů na vedení školy
Předsedkyně spolku poděkovala důvěrníkům za zaslané podněty a připomínky, na které
odpověděla paní zástupkyně. Patřily mezi ně:
a) dotaz od zástupce 5. třídy na výuku angličtiny, kdy mají rodiče pocit, že je nedostatečná,
především z důvodů absence zápisků z výuky, nedostatečného procvičování probrané látky a
následně byl dotaz mířen i na možnost dělení třídy na polovinu a možnost rozlišení žáků ve
skupinách dle dovedností a znalostí?
Odpověď: Bude prověřen styl výuky, dělení třídy na jazyky je řízeno pravidly dle počtu žáků,
tedy dělení třídy je možné při počtu žáků 24 a výše, není možné dělení dle znalostí.
b) dotaz rodičů pátého ročníku na výuku Informatiky, proč nejsou k dispozici žákům žádné
pracovní listy, podle kterých by se mohl žák doma orientovat, učit a připravovat na hodiny?
Odpověď: Informatika je velmi dobře propracovaná na webových stránkách školy v sekci
VÝUKA ONLINE, kde může ták dopracovat všechny zadané úkoly z hodin. Dále bylo
upozorněno na skutečnost, že se dá velmi dobře komunikovat s jednotlivými učiteli jak formou
využití mailu, tak i možností využít konzultačních hodin, které jsou nově v letošním školním
roce zavedené a pravidelné a to i v ranních hodinách před vyučováním, více informací najdete
na webových stránkách školy.
c) připomínka rodičů na vydávání studeného jídla ve školní jídelně?
Odpověď: Nejprve zástupkyně ujistila důvěrníky, že bude informovat vedoucí jídelny, aby
sjednala nápravu a po té se vyjádřila i stravovací komise, která také jednou tuto skutečnost
zaznamenala a ihned situaci projednala s vedoucí jídelny.
d) dotaz rodičů, zda fungují na druhém stupni třídnické hodiny?
Odpověď: Ano, fungují, jedná se o záležitost, která není pravidelná a je plně v kompetencích
třídního učitele.
e) dotaz rodičů ze třetího ročníku směřovaný na skutečnost, že mají žáci plné a těžké tašky, zda
je možné v případě drobnějších žáků zvolit úlevy?
Odpověď: Ano, lze ulevit v případě doporučení lékaře, kdy je umožněno žákovi mít dvojí
učebnice, také je možné ulevit individuální dohodou s jednotlivými učiteli, zda je možné
některé pomůcky nechávat ve škole.
3. Přehled čerpání z fondu a hospodaření s finančními prostředky SRPDŠ
Předsedkyně informovala přítomné o zůstatku fondu, jehož výše je k 31.8. 2018
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Cca 55 000 Kč, předpoklad výše vybrané částky z příspěvků je pro letošní školní rok 2018/2019
cca 180 000 Kč. Celková výše by měla činit cca 235 000 Kč. Předpokládané čerpání dle
pravidel a dle odhlasovaných požadavků na školní rok ponechá zůstatek ve výši cca 78 000 Kč.
Konkrétní upřesnění čerpání a zůstatků účtu SRPDŠ bude uvedeno v zápise z jarní schůze.
4. Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ
Ke schválení Radě byly předloženy čtyři žádosti.
Počet hlasujících: 24 zástupců tříd
a) žádost 8. tříd o finanční příspěvek ve výši 8 000 Kč na netradiční exkurzi na Letiště V. Havla.
Příspěvek bude využit na dopravu.
Pro: 24
Proti: 0
Příspěvek ve výši 8 000 Kč byl schválen.

Zdržel se: 0

b) žádost 9. tříd na exkurzi do Lidic s výukovým interaktivním programem „Den, kdy se mi
změnil život“. Téma je součástí výuky dějepisu – 100 let Československa a II.sv.války.
Příspěvek bude využit 2000 Kč na vstupy a 3000 Kč na dopravu.
Pro: 24
Proti: 0
Příspěvek ve výši 5 000 Kč byl schválen .

Zdržel se: 0

c) žádost o příspěvek ve výši 8 000 Kč na soustředění v Loučné souboru Zpívající Blechy.
Příspěvek bude využit na dopravu a ubytování dětí z prvních až pátých tříd. Soustředění
proběhne v květnu 2019.
Pro: 24
Proti: 0
Příspěvek ve výši 8 000 Kč byl schválen.

Zdržel se: 0

d) žádost o příspěvek ve výši 10 000 Kč na výměnný pobyt (zeměpisná exkurze) pro 25 žáků
z 9. tříd. V dubnu a květnu 2019 se uskuteční několikadenní zeměpisná exkurze formou
výměnného pobytu se ZŠ Havířov. Délka pobytu bude 3 dny (2 noci). Příspěvek bude použit
na dopravu, exkurze a vstupy.
Pro: 22
Proti: 1
Příspěvek ve výši 10 000 Kč byl schválen.

Zdržel se: 1

Předsedkyně poděkovala všem zástupcům za hlasování.
5. Různé
a) Dotaz na elektronické žákovské?
Odpověď: Ano, proběhne zkušební provoz v září roku 2019 pro druhý stupeň.
b) Dotaz, zda obdrží třídní učitelé informace ze schůzky SRPDŠ, protože v některých
třídách proběhnou třídní schůzky formou individuálních konzultací a tím je znemožněno
důvěrníkovi promluvit k rodičům kolektivně?
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Odpověď: Ano, vždy třídní učitel obdrží základní body a informace ze schůzek rady.
c) Dotaz, zda je možné konání třídních schůzek ve dvou dnech, tj, pro první stupeň v jeden
den a v jiný den pro druhý stupeň, především z důvodu velkého náporu aut
k zaparkování?
Odpověď: Již došlo k časovému rozlišené pro oba stupně, zváží se možnost konání schůzek ve
dvou dnech.
d) Dotaz z pátých tříd, zda při přechodu na druhý stupeň dojde ke sloučení tříd?
Odpověď: Tato skutečnost se řídí pravidly dle počtu žáků na jednotlivé třídy, v tomto případě
to závisí na odchodu žáků na gymnázia a do jiných škol.

Předsedkyně spolku všem poděkovala a uzavřela jednání.

Zápis vyhotovila
Blanka Reslová
místopředsedkyně spolku
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