
 

Členská schůze SRPŠ a schůze výboru SRPŠ  

při Základní škole a mateřské škole Na Daliborce,  

Hořice, z. s 

Datum: 9. 6. 2021 

Přítomni: Miloslava Černá, předsedkyně výboru SRPŠ + zástupci tříd,  

vedení školy Mgr. Jan Sezima, Mgr. Lada Štěpánková 

Nepřítomni: Petra Kolářová (8. B), Hana Vlková (2. tř.) 

Schůzka probíhala on-line v prostředí Microsoft Teams 

 

1. Přivítání přítomných členů výboru  

 Prezenční listina je součástí příloh  

2. Naplnění usnesení z minulé schůzky výboru SRPŠ - (přednesl ředitel školy) 

3. Nařízení MZ ČR a MŠMT o nošení roušek a testování ve škole – vysvětlení situace 

(ředitel školy) 

4. Organizace konce školního roku 2020/2021 : 

 15. 6. závěrečná pedagogická rada  

 školní výlety (při zachování současných protiepidemických opatření, možnosti 

prokázání negativního testu) 

 15.6. fotografování žáků 

 17.6. od 16.00 hodin proběhne setkání rodičů budoucích prvňáčků 

 25.6. slavnostní zakončení školního roku – sál radnice 

 28.6. projektový den „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ 

 29.6. Projektový den „Sportovní den“ 

 30.6. předávání vysvědčení 

 1. – 16.7. tři turnusy příměstských táborů 

5. Budoucí první třídy: 

 počet přijatých žáků umožnil otevřít dvě první třídy (17 + 18 žáků) 

 třídní učitelky: Mgr. Gabriela Cardová 

      Mgr. Romana Babáková 

 1.6. proběhl ve Smetanových sadech úspěšný Den dětí , připravený  

i pro budoucí prvňáčky  

6. Informace o návratu žáků do školy po distanční výuce (informace ředitele školy) 



 situace je obtížná pro všechny zúčastněné strany - problémy 

se socializací některých žáků a adaptací na školní prostředí, rozdílné a 

často nedostačující znalosti žáků, únava pedagogického sboru 

 dotazník ČŠI – třídní učitelé a ředitel školy (proběhne 10. 6.)  

 proběhlo dotazníkové šetření žáků 2. stupně – vytvořila a vyhodnotila 

Mgr. B. Vitíková (školní psycholog) 

7. Školská rada : 

 2. schůzka v letošním školním roce se uskutečnila 9.6. 

 probíhají volby členů do školské rady pro další funkční období: 

za zřizovatele byli zvoleni Mgr. Jiří John a Ing. Tomáš Štayr 

za pedagogický sbor (proběhne v následujících dnech)  

za rodiče (navrženi byli Mgr. Petra Sirotková a René Rejman) proběhne volba také 

nyní v červnu 

8. Plánované akce pro rozvoj školy v oblasti materiální: 

výstavba hřiště z fondů IROP (mělo by být dokončeno do konce kalendářního roku 

2021) 

9. Výuka anglického jazyka: rodiče poukazují na odlišnou kvalitu výuky v ročnících 

(různí učitelé)  

10. Stav účtu a proplácení peněz jednotlivým třídám (paní Klímová):  

stav účtu je součástí příloh 

proplácení peněz jednotlivým třídám: 

I.- ponechat peníze na účtu 

II. A - zástupce nepřítomen – tedy převést do dalšího roku 

II. B - převést do dalšího roku 

III. A – převést 

III.B – převést 

IV. Použití na to, na co bylo určeno - na školu v přírodě – 14.-18.6. 

V. A – vyplatit peníze (200,- Kč), odcházejícím žákům škola zakoupí upomínkové 

čepičky 

V.B – vyplatit peníze (200,- Kč), odcházejícím žákům škola zakoupí upomínkové 

čepičky 

VI. Proběhl adaptační kurz (mají vybráno) 

                  VII.A – převést 

      VII.B - převést (ponechat na lyžařský kurz v 8. třídě) 

      VIII.A – peníze použít (netlačit před sebou -  na výlet 200,- Kč) 

      VIII.B – peníze použít (netlačit před sebou - na výlet 200,- Kč) 

       IX. – proplatit 200,- Kč na školní výlet 

 

11.  Odměny pro žáky na konci školního roku : 

 všemi zástupci tříd odsouhlasena částka 50,- Kč na žáka 

 

V Hořicích 9.6.2021 

Zapsala Mgr. Lada Štěpánková 


