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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 11. 11. 2019
Program setkání rady SRPDŠ:
1.
2.
3.
4.

Projednání podmětů a připomínek ze strany rodičů na vedení školy.
Přehled čerpání z fondu a hospodaření s finančními prostředky SRPDŠ.
Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ.
Různé, slovo ředitele Mgr. Libora Rygála o chodu ZŠ

Předsedkyně spolku přivítala přítomné třídní důvěrníky. Jako zástupce vedení školy
předsedkyně přivítala ředitele Mgr. Libora Rygála.
1. Projednání podnětů a připomínek ze strany rodičů na vedení školy
a) dotaz zástupce 6. třídy na elektronické žákovské, zda a jakým způsobem funguje zpětná
vazba pro učitele, zda bude aplikace doplněna o komunikaci s učiteli, o rozvrhy hodin
případně možnost omluvenek.
Odpověď: ano, zpětná vazba je pro učitele ve formě přehledu přihlášení rodičů a
nahlížení do aplikace. Zatím jsme otevřeli možnost elektronické žákovské knížky 5.-9..
tříd a postupně budeme doplňovat další možnosti, které SW Bakaláři nabízí.
b) dotaz od rodičů ze 4.A týká se úrovně výuky angličtiny. Domnívají se, že učební
materiály odpovídají spíše potřebám 1.-2. tříd a tempo i obsah učiva též. Rodiče mají
obavu, že děti ze ZŠ Vratislavice nebudou v porovnání s žáky ostatních škol na stejné
úrovni.
Odpověď: škola splňuje výuku dle celorepublikových učebních plánů (RVP), nelze
nijak výuku rozčlenit. Nicméně do budoucna se uvažujeme o zadání srovnávacích testů
z jazyka a vytvoření nástavbové výuky pro žáky s větším zájmem o AJ v rámci kroužků.
2. Přehled čerpání z fondu a hospodaření s finančními prostředky SRPDŠ
Předsedkyně informovala přítomné o zůstatku fondu, jehož výše je 94 101 Kč k 31.8. 2019,
předpoklad výše vybrané částky z příspěvků je pro letošní školní rok 2019/2020 cca 190 000
Kč. Čerpání dle pravidel z fondu, o kterých nemusíme hlasovat, bude ve výši 137 816 Kč (jedná
se např. o knižní odměny, Mikuláš, trička pro 9. třídy, exkurze atd.) Výše dnešních žádosti o
příspěvek z fondu činí 76 000 Kč. Na účtu k čerpání by tedy mělo zbýt po odečtení všech
žádostí cca 70 000 Kč. Konkrétní upřesnění čerpání a zůstatků účtu SRPDŠ bude uvedeno v
zápise z jarní schůze.
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3. Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ
Ke schválení Radě bylo předloženo šest žádostí.
Počet hlasujících: 25 zástupců tříd
a) Žádost třídy 4.A. o finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč na školu v přírodě. Částka by byla
využitá na dopravu, případně na vstupy a drobné odměny.
Pro: 25
Proti: 0
Zdržel se: 0
Příspěvek ve výši 15 000 Kč byl schválen pro třídu 4.A
b) Žádost tříd 7.D a 4.A na exkurzi do Národního technického muzea v Praze ve výši 10 000
Kč. Exkurze se uskuteční na jaře 2020. Částka bude využita na dopravu.
Pro: 24
Proti: 0
Zdržel se: 1
Příspěvek ve výši 10 000 Kč byl schválen pro třídy 7.D a4.A
c) Žádost tříd 7.A a 7.B o příspěvek ve výši 10 000 Kč na historickou exkurzi do Kutné Hory,
která se bude konat dne 28. 4. 2020.
Pro: 25
Proti: 0
Zdržel se: 0
Příspěvek ve výši 10 000 Kč byl schválen pro třídy 7.B a 7.A
d) Žádost o příspěvek na dopravu ve výši 10 000 Kč na muzikálové představení Královna
Kapeska konané dne 3. 12. 2019 v Praze. Akce se zúčastní 47 vybraných žáků ze 4., 5., a 6. tříd.
Pro: 25
Proti: 0
Zdržel se: 0
Příspěvek ve výši 10 000 Kč byl schválen pro vybrané žáky.
e) Žádost tříd 4.B a 4.E ve výši 4 900,- na vlastivědnou exkurzi do Prahy. Částka bude použita
na dopravu a případné vstupné.
Pro: 25
Proti: 0
Zdržel se: 0
Příspěvek ve výši 4 900 Kč byl schválen pro třídy 4.B a 4.E
f) Žádost tříd 6.A, 6.B a 6.C ve výši 22 500 Kč na Harmonizační pobyt. Počet žáků 74.
Tato žádost byla schvalována přes mail. Pro bylo 20 členů z 22 hlasujících.
Příspěvek ve výši 22 500 Kč byl schválen pro 6. třídy.
g) Žádost tříd 4.B a 4.E ve výši 10 000 Kč na školu v přírodě. Částka bude využita na dopravu,
stravu a ubytování.
Žádost byla schvalována přes mail. Pro bylo 28 členů z 30 hlasujících.
Příspěvek ve výši 10 000 Kč bych schválen po 4. třídy.
Předsedkyně poděkovala všem zástupcům za hlasování.
4. Různé, slovo ředitele Mgr. Libora Rygála
Ředitel poděkoval rodičům za dodržování pravidel užívání parkovacího zálivu K+R, sloužícího
pro rychlé vyložení dětí před školou a plynulé opuštění prostor, díky čemuž se zajistí odlehčení
ranního náporu aut v okolí školy.
Upřesnil, že učitelé parkují výhradně za budovou školy na novém parkovišti, proto je přední
plocha parkoviště volné pro rodiče.
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Ředitel zdůraznil, že za poslední dobu se nedaří eliminovat pozdní příchody žáků a potvrdil, že
se to děje napříč všemi ročníky. Proto na třídních schůzkách budou rodiče opět o této
skutečnosti informováni.
Členové rady SRPDŠ byli seznámeni s principy výuky na interaktivních tabulích, bylo
umožněno si výuku a práci s tabulí vyzkoušet. Interaktivní tabule jsou příjemnou pomůckou a
pro doplnění výuky.
Členové rady byli seznámeni s výsledky namátkových kontrol ve školní jídelně zvoleným
členem obědové komise. Připomínky budou s vedoucí stravování projednány.
Předsedkyně připomněla členům, že se na další radě, která proběhne dne 13. dubna 2020, bude
volit nový předseda s místopředsedou.
Předsedkyně spolku všem poděkovala a uzavřela jednání.

Zápis vyhotovila
Blanka Reslová
místopředsedkyně spolku
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