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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 14.11.2022 
 

 

  Program setkání rady SRPDŠ: 

1. Slovo ředitele Mgr. Libora Rygála o chodu ZŠ (topení ve třídách, štěnice, školní jídelna). 

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. 

 

Počet hlasujících: 25 

Předsedkyně spolku přivítala přítomné třídní důvěrníky. 

 

1. Slovo ředitele Mgr. Libora Rygála o chodu školy 

 

a)Štenice ve škole.  

Záchyt v 1.ročníku – všechny dotčené prošly řádnou desinsekcí včetně bydliště dotčené dívky. 

Škola nadále vše sleduje a ve škole se štěnice nevyskytují. Kompletní informace o postupu 

v případě dalšího výskytu  jsou na stránkách školy. 

b)Školní jídelna.  

Vzhledem k nedostatku personálu (dlouhodobá nemoc) bude ŠJ od ledna 2023 vařit jen jedno 

jídlo a to do odvolání.  

c)Topení ve třídách.  

Dle schváleného nařízení Ministerstva školství je povoleno ve třídách topit na 20°C. Škola je 

automaticky hlídaná 4 termoregulačními okruhy, které zajišťují teplotu v budově 

 

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

Rodiče si přejí důležité informace sdělovat nejen na webových stránkách školy, ale i na 

Bakalářích.  

 

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

Aktuální stav konta je 206.484,- Kč .Celkové požadavky před ponížením 247.900,-Kč. 

Požadavek třídních důvěrníků na sjednocení příspěvků na plavání pro dotčené třídy. 

Odhlasovaná částka max. 15.000,-Kč s tím, že případné navýšení projde „schvalovacím 

kolečkem“.  

a) Zájezd do Švédska pro žáky 6.-9.tříd – Požadavek na příspěvek zrušen 

b) Změny pravidel na čerpání z fondu SRPDŠ viz příloha 
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4.Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ. 

Proběhlo jednotné hlasování pro příspěvky z fondu SRPDŠ pro dané třídy 

 

Pro: 24                                                            Proti: 1                                          Zdržel se:   0                      

 

 

Žádost o příspěvek pro 3.A a pro 3.B  na školu v přírodě hotel Relax Vrchbělá. 

Příspěvek 10.000,- Kč byl schválen, poté bude individuálně navýšen. 

 

Žádost o příspěvek pro 3.A a pro 3.B na povinný plavecký výcvik. 

Příspěvek ve výši 15.000,- Kč byl schválen. 

 

Žádost o příspěvek 2.A a 2.B na povinný plavecký výcvik. 

Příspěvek ve výši 15.000,-Kč byl schválen. 

 

Žádost o příspěvek na lyžařský kurz – dopravné.(2x15 000 Kč) 

Příspěvek ve výši 30.000,- Kč byl schválen. 

 

Žádost o příspěvek pro 5.A na exkurzi Ekoncentrum Jindřichovice pod Smrkem. 

Příspěvek 2.400,- byl schválen. 

 

Žádost o příspěvek pro 5.D na exkurzi Ekoncentrum Jindřichovice pod Smrkem. 

Příspěvek 2.400,- byl schválen. 

 

Žádost o příspěvek na třídní mikiny pro 9.B. 

Příspěvek 4.600,- byl schválen. 

 

Žádost o příspěvek na třídní mikiny pro 9.C. 

Příspěvek 4.200,- byl schválen. 

 

Žádost o příspěvek na třídní mikiny pro 9.A. 

Příspěvek ve výši 4.200,- byl schválen. 

 

6. Různé 

 

a) Veřejné poděkování škole a panu školníkovi za realizaci stojanu na koloběžky 

b) Prosba na rodiče, aby své děti poučili o bezpečném chování na koloběžkách v ulicích 

včetně používání reflexních prvků na oděvu. 

c) Vzhledem k absenci lektora nebude na škole otevřena výuka španělského jazyka. 

d) 21.12.2022 se od 17.hod uskuteční v kostele školní koncert. 

 

 

 

Předsedkyně spolku všem poděkovala a uzavřela jednání. 

 

 

 

Zápis vyhotovila 

Nikola Bursová 

místopředsedkyně spolku 


