
Schůze výboru SRPŠ při 

Základní škole a mateřské škole Na Daliborce, Hořice, z.s. 
 

Datum: 3. 12. 2018 od 16 hodin 

Přítomni: Miloslava Černá, předsedkyně výboru SRPŠ, členové výboru 

Omluveni: zástupci za 1.A, 1.B, 2., 9.A 

 

a) Informace ředitele školy – ředitelské volno pro žáky všech základních škol v Hořicích 

z organizačních důvodů 3.1. a 4.1.2019. 

Pedagogové budou 3.1.2019 čerpat studijní volno nebo náhradní volno za mimoškolní 

akce v roce 2018 a 4.1.2019 se účastní školení na polytechnické vzdělávání v rozsahu 

8 hodin v rámci výzvy EU Vzdělávání pro všechny, reg. č. OP VVV 02_18_063 

(Šablony II)..  

 

b) Po dobu vánočních prázdnin (22.12.2018 – 2.1.2019) a ředitelského volna bude po 

dohodě s odborem školství MěÚ Hořice, ostatními školami a s rodiči žáků/dětí 

přerušen provoz školní družiny i mateřské školy. 

 

c) Škola od 1.1.2019 vstupuje do projektu s názvem Výzva č.02_18_063, Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování, Šablony II, z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Jedná se o projekt, který je vyhlášen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská 

zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní 

kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.   

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení 

zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro 

zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností 

personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního 

pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány 

extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a 

aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. 

Tento projekt je pokračováním Šablon I, ve kterých je škola již zapojená a zdárně je 

ukončila. 

Tento navazující projekt nám umožní využít podporu cílové skupiny, tzn. žáků a 

učitelů v celkovém rozpočtu 1 652 100,- Kč z EU. 

d) Zprávy ze tříd: 

- Problém s kázní v 6.A – nutné řešit individuálně s rodiči dotčených rodičů, 

pracovat s třídním kolektivem 

- Problém s kázní v 7.tř. – nutné řešit individuálně s rodiči dotčených rodičů, 

pracovat s třídním kolektivem 

- Dotaz rodičů 4. třídy zda se bude konat tradiční škola v přírodě – ANO, termín a 

místo konání bude domluven s třídním učitelem 

- Prosba zveřejňovat zápis SRPŠ na webu školy co nejdříve – rodiče se zajímají o 

čerpání z fondu 

e) Členský příspěvek SRPŠ ve výši 50,- Kč/člena je nutné uhradit do konce roku na účet 

SRPŠ 1165184359/0800 se zprávou ve tvaru „SRPŠ ?.A“ 

f) Příspěvek SRPŠ za žáky (2 nejstarší sourozence) ve výši 300,- Kč hradit na účet školy, 

částka bude 1.1.2019 odečtena všem žákům ze školního kreditu.  



 

 

g) Nový návrh na čerpání příspěvků (schváleno):  

 

 
akce s příspěvkem od 

SRPŠ Třída 

Příspěvek Celkem 

1 

Vánoční představení 

biografu Na Špici 

1.A, 1.B, 2., 3.A, 3.B, 

4., 5.A, 5.B 

50,- Kč/žák Čerpáno bude 30,- 

Kč/žáka = cca 

4.350,- Kč 

 

h) Ostatní, diskuze: 

Rodiče nabízejí pomoc škole ve formě odpracovaných hodin – např. dobrovolný úklid 

v okolí školy na jaře, pomoc při pořádání školních akcí apod. 

 

 

Příští zasedání výboru SRPŠ se bude konat v lednu až únoru 2019. 

 

 

V Hořicích dne 03. 12. 2018 

 

 

 

 

 

Miloslava Černá 

Předsedkyně SRPŠ 

 

 

 

 

 

Veronika Klimová       Mgr. Jan Sezima 

pokladní SRPŠ        ředitel školy 


