
Členská schůze SRPŠ a schůze výboru SRPŠ při 

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

Datum: 12. 4. 2018 

Přítomni: zástupci za  1., 2.A, 2.B, 3., 4.A, 4.B, 5.A, 6., 7., 9., Veronika Klimová 

Omluveni: zástupci za 5.B, 8.a, 8.B , Miloslava Černá, předsedkyně výboru SRPŠ 

a) Výše příspěvku SRPŠ rodičů je jednohlasně odhlasována na 300 Kč/žák, resp. za 

(nej)staršího ze sourozenců na škole – všichni žáci uhradili 

b) Seznámení se stavem účtu - p. Klímová – 80.798,- , příjmy papír, členské příspěvky, 

příspěvek SRPŠ. 

c) Aktualizace kontaktů členů SRPŠ 

d) Firma NAPOS ohlásila pokles ceny papíru z 2 Kč/kg na 1,20 Kč/kg. Cena se 

v budoucnu promítne do příjmů SRPŠ, v příštím šk. roce bude potřeba ponížit výdaje.  

e) Od šk. roku 2018/2019 budou ve škole zakázány mobilní telefony. Po příchodu si 

každý žák uloží telefon do své schránky naproti ředitelně ( ta bude neustále sledována 

kamerou se záznamem), uzamkne ji a telefon si vyzvedne až při odchodu na oběd. 

Náhradou za telefon budou dětem stolní logické hry a tablety ve třídách. Přestávku žák 

využívá výhradně k přípravě na další vyučovací hodinu, popř. jde na toaletu. 

f) Zabezpečení budovy. Instalace videotelefonů, alarmu, kamer, „hlavní budova“ bude 

konečně uzamykatelná, pro družinu a další aktivity bude sloužit přístavba školy 

samostatně přístupná přes šatnu, odpoledne též za dvora. 

g) Čerpání příspěvků:  
 akce s příspěvkem od SRPŠ Třída Příspěvek Čerpáno 

1 povinné plavání (50 hodin x 71 žáků) 1. tř, 2.A, 2.B , 3.tř 400,- Kč/žák část 

2 za sběr papíru - výlet (11.000,- Kč) 3. tř. (G. Cardová) 500,- Kč/žák ano 

3 škola v přírodě 4.A, 4.B 200,- Kč/žák ne 

4 lyžařský kurz 7. tř. 300,- Kč/žák ano 

5 závěrečný výlet 9. tř. 300,- Kč/žák ne 

6 divadlo v HK 7., 8., 9., cestovné ano 

7 sportovní soutěže reprezentace cestovné ano 

8 členský příspěvek AŠSK roční poplatek (25 členů) 500,- Kč ano 

9 školní družina 3 oddělení 7.500,- Kč ano 

10 na činnost třídnímu kolektivu všechny třídy ZŠ (cca 260 žáků) 100,- Kč/žák ne 

11 závěrečné ohodnocení žáků 13 tříd (cca 260 žáků) 500,- Kč/třída ne 

12 Žákovský parlament (činnost)  roční poplatek  ano 

13 Revolution train  preventivní program 8. třídy 3.000,- Kč ano 

14 Provoz terarijního kroužku výběr žáků 6.000,- Kč/rok část 

  celkem 119.300,-  

Ve fondu SRPŠ bylo k 1.11.2017 je cca 90.000,- Kč – příjmy SRPŠ viz příloha, předpokládané příjmy ve výši 60.000,- 

Kč (příspěvky žáků), 60.000,- sběr papíru 

- Na schůzi 12.4. bylo schváleno 2x částečné proplacení autobusu do Národního 

divadla (2x3.000,-) a autobusu na bruslení. 100,- Kč/žáka by mohlo být využito 

na nákup her a aktivit do tříd (po zákazu telefonování). To je zákon, kámo – 

preventivní program 2.000,-, Den dětí do 5.000,-, Sexuální výchova – přednáška 

1.000,- Kč 

- Den otevřených dveří 20.3.2018 – ZŠ Na Daliborce navštívilo více než 100 

zájemců všech věkových kategorií, byli nadšeni prostory, výzdobou, vybavením, 

workshopy, historií školy, akce se bude určitě opakovat 

 

 

 



h) Různé  

- Dotační program IROP – Jazyková učebna – po formální stránce v pořádku, stále 

čekáme na definitivní schválení (mělo být únor 2018) 

- VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2018-2021 (1.5.2018 - 

30.4.2021) - v souladu s § 167 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon) a Volebním 

řádem pro volby členů do školské rady (usnesení Rady města Hořice č.14 ze dne 

5.9.2005) stanovuje ředitel termín konání volby členů ŠR za pedagogické 

pracovníky školy na úterý 10. 4. 2018 v době porady a termín konání volby členů 

ŠR za zákonné zástupce žáků na čtvrtek 12. 4. 2018 v době konání třídních 

schůzek  

 složení volební komise: L. Štěpánková (předseda), V. Čiháková, L. Dytrychová 

- Ve školním roce 2018/2019 se chystáme otevřít 2 první třídy (p.uč.Cardová, 

p.uč.Šťovíčková) 

 

Organizace posledního čtvrtletí 2017/2018 
  Den Země –20. 4. 2018 (pátek) – obvyklý průběh, v návaznosti na program EKO-KOMu 

Tonda na cestách dle ŠVP, lze přizpůsobit – hlavní účel – osvěta v ochraně ŽP, recyklace, 

ekologie, environmentální výchova. Napsat všem rodičům do ŽK (třídní učitel), že výuka 

končí po 5. vyučovací hodině, sázení 2 vzrostlých lip ve 12.30 (plakát, poutač…)   
 12.4.2018 – To je zákon, kámo – program protidrogové prevence 

16.4.2018 (pondělí) – DK Koruna divadlo 1. stupeň 

 17.a18.4.2018 (úterý a středa) – představení ZUŠ Melodie „O Shrekovi“ 

18.4.2018 (středa) – přednáška Mykologie – p. Malý v uč. přírodopisu - všichni 

19.4.2018 McDonald´s Cup – 1.-5.třída (výběr) – Tomáš Sůva 

19.-20.4. Zápis do 1. tříd – zpráva Gabriela Cardová, Petra Šťovíčková 

20.4.2018 – Den Země 

23.4.2018 – Klicperovo divadlo 

25.4.2018 – Den otevřených dveří MŠ 

30.4.2018 – ředitelské volno  

29.4. – 5.5.2018 Jazykový pobyt v BRIGHTONU – zprávu podají L.Dytrychová, L. Štěpánková 

3.5.2018 – zápis dětí do MŠ 

7.5.2018 – ředitelské volno – školení pedagogů – První pomoc, agentura Safres 

18.5.2018 – výlet do Vídně – výběr 8. a 9. tř. – centrum města, Prater 

21.5.2018 – Národní divadlo Praha 

28.5.2018 – program Vikingové – tělocvična školy 

31.5.2018 – fotografování žáků školy 

 25.6.2018  (PO) – vybírání a rozdávání učebnic 

26.6.2018 (ÚT) - Ochrana člověka za mimořádných okolností 

27. 6.2018 (ST) – slavnostní zakončení 9. ročníků – radnice (08,00 – 10,00 – 1. stupeň a  

10,00 – 12,00 – 2. stupeň) - žádost o peníze od SRPŠ 

 28. 6. (ČT) – sportovní den – Žákovský parlament 

 29. 6. (PÁ) – předání vysvědčení 

 

Výbor SRPŠ trvá na online vybírání záloh od září – možnost hradit převodem na 

účet 

Pořídit interaktivní tabuli do 4.B 

V Hořicích dne 12. 04. 2018 

 

Veronika Klimová       Mgr. Jan Sezima 

pokladní SRPŠ        ředitel školy 


