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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 8. 4. 2019 
 

Program setkání rady SRPDŠ: 

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

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

3.  Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ  

4.  Různé: slovo ředitele Mgr. Libora Rygála o chodu ZŠ    

       

Předsedkyně spolku přivítala přítomné třídní důvěrníky. Jako zástupce vedení školy 

předsedkyně přivítala pana ředitele Mgr. Libora Rygála. 

 

Počet hlasujících: 22  

 

1. 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: 

 

Podnět ze třídy 3.D: - dotaz na parkoviště před školou, rodiče mají pocit, že jsou děti ohrožené 

auty? 

Odpověď: Toto parkoviště bude uvolněno k parkování, tím se umožní plynulé využití. Jen 

připomínám zákaz vjezdu od 7, 30 do 8, 00 hodin. Zaměstnanci školy budou parkovat na novém 

parkovacím místě za školou, které se vybuduje a bude k využívání od září 2019.  

 

Podnět ze třídy 3.E: - Rodiče upozorňují na to, že žáci dostávají studené jídlo v jídelně, jaké 

bude řešení? 

Odpověď: Studené obědy se řeší, kuchařky mají k dispozici nahřáté nádobí, jídlo se udržuje 

teplé, vše je zajištěno. Děti často jedí velmi dlouho, jídlo jim na tácu vystydne. Doplňuje pan 

Macek, který je předseda Stravovací komise. Uvádí, že jídlo je opravdu teplé a dobré, talíře 

nahřáté. Komise chodí v dřívějších hodinách na obědy, zaměří se tedy na pozdější vydávání 

obědů, aby mohli porovnat teplotu vydávaného jídla. 

 

Podnět ze třídy 6.A: Dotaz k dětem s plánem podpory, zda se stabilně přihlíží k tomuto plánu a 

to ze strany všech vyučujících? 

Odpověď: Ano neustále to vedou učitelé v patrnosti. Mají veškeré podklady a informace. Pokud 

má dítě plán podpory, tak to však neznamená, že by nebyl známkován. 

 

Podnět ze třídy 5.A: Dotaz na výuku angličtiny, proč se děti nedělí dle jejich výkonu? 

Odpověď: Není možné dělit děti na „dobré a horší“ na žádnou výuku,  je to diskriminační.    
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2. Přehled čerpání z fondu a hospodaření s finančními prostředky SRPDŠ 

 

Předsedkyně spolku informovala přítomné o zůstatku fondu, jehož výše je k 1.9. 2018: 

bankovní účet  39 867  Kč,  

pokladna   15 078 Kč,  

vybrané příspěvky pro školní rok 2018/2019 ve výši 176 880 Kč.  

Celková výše fondu k 1.9.2018 činí 231 828 Kč.  

Celkem čerpáno k 31.3.2019 z fondu ve výši 26 230 Kč. (odsouhlaseno na minulé Radě SRPDŠ) 

Celková výše fondu k 31.3.2019 činí 205 597 Kč. 

 

3. Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ 

 

Ke schválení Radě bylo předloženo 11 žádostí. Nutno hlasovat o 7 žádostech. Zbylé žádosti 

jsou v Pravidlech pro čerpání z fondu pro rok 2018/2019. 

 

a) žádost třídy 5.E o finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč na školu v přírodě do Jiřetína pod 

Jedlovou. Příspěvek bude využit na dopravu a vstupy.               

 

Pro: 22                                                           Proti: 0                                          Zdržel se: 0 

Příspěvek ve výši 2 000 Kč byl schválen pro třídu 5.E.                      

                                                                                                                                                     

b) žádost třídy 3.B a 3.E na exkurzi do sklárny Lasvit Ajeto v Novém Boru ve výši 7 200 Kč. 

Příspěvek bude využit na dopravu a vstupy. 

 

Pro: 22                                                            Proti: 0                                          Zdržel se: 0  

Příspěvek ve výši 7 200 Kč byl schválen pro třídy 3.B a 3.E.    

 

c) žádost třídy 2.C a 2.D o příspěvek ve výši 4 680 Kč na exkurzi do továrny Detoa.  

 

Pro: 22                                                            Proti: 0                                           Zdržel se: 0      

Příspěvek ve výši 4 680 Kč byl schválen pro třídy 2.C a 2.D. 

 

d) žádost tříd 2.A a 2.B o příspěvek ve výši 8 000 Kč na ozdravný pobyt-školu v přírodě v 

penzionu na Frýdštejně.  Příspěvek bude využit na dopravu žáků, vstupy a drobné odměny. 

 

Pro: 22                                                            Proti: 0                                           Zdržel se: 0   

Příspěvek ve výši 8 000 Kč byl schválen pro třídy 2.A a 2.B.    

 

e) žádost tříd 3.A a 6.D o příspěvek ve výši 9 000 Kč na exkurzi do ZOO Praha v rámci projektu 

Svět zvířat. Příspěvek bude využit na dopravu. 

 

Pro: 22                                                            Proti: 0                                           Zdržel se: 0  

Příspěvek ve výši 9 000 Kč byl schválen pro třídy 3.A a 6.D.     

 

 

f) žádost tříd 8.B a 8.C o příspěvek ve výši 8 000 Kč na dopravu na exkurzy do Poslanecké 

sněmovny. Příspěvek bude využit na dopravu.  

 

Pro: 22                                                            Proti: 0                                           Zdržel se: 0  

Příspěvek ve výši 8 000 Kč byl schválen pro třídy 8.B a 8.C.     
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g) žádost tříd 5.A a 5.D o příspěvek ve výši 8 000 Kč na exkurzi do Jadrné elektrárny Temelín 

a  Muzea Marcipánu.  Příspěvek bude využit na dopravu. Exkurze je v rámci předmětu 

Vlastivěda. 

 

Pro: 22                                                            Proti: 0                                           Zdržel se: 0  

Příspěvek ve výši 8 000 Kč byl schválen pro třídy 5.A a 5.D.     

 

Předsedkyně poděkovala všem zástupcům za hlasování. 

 

4. Různé, slovo ředitele školy Mgr Libora Rygála 

Pan ředitel seznámil rodiče s novinkami a plány školy a předal důležité informace. 

 

a) Nejprve se pan ředitel omluvil za období, kdy ve škole chybělo 5 učitelů a bylo nutné 

operativně upravit rozvrhy hodin v jednotlivých třídách a zajistit suplování. 

b) Seznámil rodiče s novinkou plánovanou na září roku 2019, kdy budou zavedeny 

elektronické žákovské na druhém stupni ZŠ. 

c) V příštím školním roce bude ve všech třídách druhého stupně instalována interaktivní 

tabule, což je kvalitní doplněk výuky. 

d) Proběhne testování 5. tříd – Scio testy, rodiče budou seznamování s výsledky těchto 

srovnávacích testů z českého jazyka a matematiky. 

e) V pátých třídách je 12 žáků se zájmem o přestup na víceleté gymnazium, což znamená, 

že se budou slučovat třídy budoucí 6.třídy, aby byl naplněn optimální počet žáků ve 

třídě. 

f) Pan ředitel žádá rodiče o navštívení ztrát a nálezů, kde se nachází větší množství bot, 

oblečení. Je potřeba si věci prohlédnou, případně vyzvednout a odnést. 

g) Pan ředitel upřesnil, že školní výlet může být pouze na 2 dny, pokud se jede na tři dny, 

nejedná se o akci školy. Dále upozornil na skutečnost, kdy jede na akci školy rodič jako 

doprovod, že musí podepsat dohodu o spolupráci, čímž přebírá zodpovědnost za svěření 

děti. V opačném případě nesmí zůstávat s dětmi sám, jako dozor. 

h) Znovu pan ředitel upozornil na skutečnost, že pokud dítě opustí školu po skončení 

vyučování, nenese rodič již dále plnou zodpovědnost.  

i) Předal informaci o kulturních akcích, o muzikálu pro děti z 8. a 9. tříd – ALENKA 

V ŘÍŠI DIVŮ, který bude uveden v kulturním domě 101010. 

j) O akademii 9. tříd, která se koná 19. 6. jako rozloučení žáků. 

 

 

Předsedkyně spolku všem poděkovala a uzavřela jednání. 

 

 

Zápis vyhotovila 

Blanka Reslová 

místopředsedkyně spolku 

 


