
Členská schůze SRPŠ a schůze výboru SRPŠ  

při Základní škole a mateřské škole Na Daliborce,  

Hořice, z. s 

Datum: 17. 6. 2020 

 Přítomni: Miloslava Černá, předsedkyně výboru SRPŠ + zástupci tříd  

Nepřítomni:  zástupci II.A a VII.A (omluveni) 

Program: 

1) Informace ředitele školy 

2) Hodnocení distanční výuky jednotlivými zástupci rodičů 

3) Náročnost učiva 

4) Stavební úpravy a výstavba ve škole 

5) Microsoft Teams ve výuce v současnosti a v budoucnu, elektronická třídní kniha 

6) Výstava výtvarných prací  z doby karantény 

7) Hospodaření s fondem SRPŠ 

8) Žákovská pokladna 

9) Nabídka firmy Azorella 

 

Ad1) Informace ředitele školy 

 Distanční výuka v době uzavření škol 

 Výuka a hygienická opatření prezenční výuky v současné době (9. třída a 1. st. ZŠ) 

 Poděkování rodičům a učitelům za jejich práci při prezenční i distanční výuce žáků 

v době mimořádných opatření 

Ad2) Hodnocení distanční výuky jednotlivými zástupci rodičů 

 1. A i 1. B  maximální spokojenost 

 2. A i 2. B spokojenost rodičů 

 3. Maximální spokojenost rodičů, pochvala paní učitelce 

 4. A také spokojenost s jinou variantou distanční výuky (WhatsApp) 



 ve 4. B jsou rodiče spokojeni po změně výuky v počátku distančního vzdělávání  

 5. tř. pochvala učiteli 

 6. A i 6. B maximální spokojenost, žáci pracovali téměř všichni 

 7. A nebyl zástupce z řady rodičů, žáků pracovala stěží polovina 

 7. B výuka bez problémů 

 8. tř. : někteří žáci nepracovali vůbec, ti, kteří se zapojovali, měli práce nachystané a 

většinou kontrolované učitelem 

(požadavek rodičů: v budoucí deváté třídě oddělit studijní skupinu a pracovat s nimi 

na přípravě na střední školu) 

 9. tř.: pochvala učitelům za přípravu na střední školu a výuku ve škole 

Ad3) Náročnost učiva 

Někteří rodiče mají pocit, že dějepis je např. v 7. třídě příliš náročný, stejně tak vlastivěda na 

1. st. ZŠ.  Přimlouvají se za úpravu rozsahu učiva. Mají pocit, že se věnuje málo času 

novodobým dějinám. 

Ad4) Stavební úpravy a výstavba ve škole 

V pátek 19. června budou zahájeny stavební práce související s rekonstrukcí toalet 

V pátek 26. června zahájeny stavební práce v souvislosti s realizací projektu na vybudování 

jazykové učebny (IROP). Měly by být ukončeny v srpnu 2020. 

Ad5) Microsoft Teams ve výuce v současnosti a v budoucnu, elektronická třídní kniha 

 Microsoft Teams – plánujeme povýšení verze Office 365 na vyšší úroveň, děti by 

měly licenci zdarma (plán od září 2020) 

 Od září 2020 bude škola přecházet na elektronickou třídní knihu 

 Využití PC ze současné  počítačové učebny do jednotlivých tříd 

Ad6)  Výstava výtvarných prací  v době karantény:  

chystáme výstavu na září, námět – měla by být přístupná i rodičům 

Ad7) Hospodaření s finančními prostředky SRPŠ 

 Přehled o hospodaření předala paní pokladní všem zúčastněným zástupcům a 

vedení školy (je součástí přílohy zápisu) 

 Propad financí za papír cca 44. 000Kč 



Papír se bude vykupovat dál, výkup je zatím na 0,80 Kč, ale předpokládá se 

nárůst výkupní ceny 

 5. ročníku dosud nebyl vyplacen příspěvek na školu v přírodě (ve 4. tř. se 

neuskutečnilo, v 5. tř. výjezd zastavila mimořádná opatření v souvislosti 

s Covid19 

 Proplácení příspěvků do konce školního roku (červen 2019/2020): 

200 Kč na žáka pro 9. ročník 

50 Kč na žáka každému třídnímu učiteli (již ne 9. ročníku) na odměny na konci 

školního roku 

 Adaptační kurz pro budoucí 6. ročník bude uskutečněn v září 2020 a bude na 

něj přispěno z fondu SRPŠ. Prvotně bude částka přibližně 800 Kč na žáka 

uhrazena z provozu školy, po shromáždění dostatečné částky do fondu SRPŠ , 

bude pak vrácena škole 

 Pro školní rok 2020/2021 byl stanoven příspěvek do fondu SRPŠ 350,- Kč  

na žáka (dva nejstarší sourozenci).  

Ad 8)  Žákovská pokladna 

 Třídní učitelé spočítají potřebu peněz pro příští školní období (pracovní sešity a 

jiné náklady na září až zhruba říjen). O tuto částku požádají ještě před 

prázdninami rodiče ve svých třídách. Do konce srpna 2020 budeme tyto částky 

přijímat do žákovské pokladny.  

 Na červnové schůzce budoucích prvňáčků by bylo vhodné vyčíslit, kolik peněz 

budou děti potřebovat mít na účtu, včetně školní družiny. Tato částka by 

v ideálním případě měla být na účtu žáka již koncem srpna  

Ad9)  Nabídka firmy Azorella 

Nabídka hromadného nákupu sešitů firmy Azorella: 

firma nabízí výhodné ceny a utvoření žákovského balíčku podle přání učitele.  

Vedení školy prověří možnost obdobné nabídky u současného dodavatele a nabídku předá  

rodičům. 

 

V Hořicích 17. 6. 2020 

Zapsala Mgr. Lada Štěpánková 


