
 

 

Členská schůze SRPŠ a schůze výboru SRPŠ  

při Základní škole a mateřské škole Na Daliborce,  

Hořice, z. s 

Datum: 18. 11. 2021 

Schůzka probíhala v on-line prostředí Microsoft Teams 

 Přítomni: Miloslava Černá, předsedkyně výboru SRPŠ + zástupci tříd 

        Mgr. Jan Sezima, ředitel školy 

         Mgr. Lada Štěpánková, zástupce ředitele  

Omluveni: Hana Vlková 3.A, Jaroslav Kareš 9.A,  

                    Tereza Kedroňová 4.A 

Program: 

1) Přivítání všech členů výboru SRPŠ ředitelem školy 

2) Informace pokladní, paní Veroniky Klímové, o stavu účtu ke dni schůzky 

 Hospodaření SRPŠ 

 Proplacené akce 

 Očekávané příspěvky do pokladny SRPŠ  

 Hlasování o schválení dalších částek k čerpání: 

1) Doprava do divadla 4 000,- Kč 

2) Programy prevence 5 000,- Kč 

3) Sportovní akce 600,- Kč 

Viz příloha č. 1 

3) Informace ředitele školy k úkolům z minulé schůzky  

 Paní učitelka Malinová- 2 hospitace, proveden zápis z jednání 



 Sběr papíru pokračuje (důvodem menšího množství sebraného papíru je zřejmě 

dostatek nádob a tříděný odpad ve městě, výkup pouze kvalitnějšího papíru a 

nízká motivace žáků. Padl návrh, že by mohli být odměňováni častěji po 

menších obnosech) 

 K odchodu třídního učitele 9.A dojde zřejmě již k 31.12.2021 

 Školní časopis bude pokračovat, vzniká již nová redakční rada 

4) Výstup z rodičovských schůzek konaných 4. 11. 2021 (učitelé viz příloha 2) 

5) Přehled předaných informací z řad třídních důvěrníků za jednotlivé třídy  

Třída Informace 

1.A Bez připomínek 

1.B Dotazy na testování žáků 

2. Bez připomínek 

3.A Nebyla přítomna 

3.B Nebylo nic zásadního k projednávání 

4.A Zástupkyně nebyla přítomna. 

4.B Schůzky proběhly, nebylo nic zásadního k projednávání 

5. Účast 14 rodičů. Rodiče chválí způsob výuky 

6. Proběhly individuální schůzky, žádné připomínky 

7. Proběhly individuální schůzky, žádné připomínky 

8.A Proběhly individuální schůzky, žádné připomínky, požadavek 

některých rodičů na méně sportovních aktivit a více učení 

8.B Individuální schůzky, chyběly konzultace v Čj, M a jazycích 

9.A Zástupce třídy nebyl přítomen. Situace ve třídě se po oznámení o 

odchodu třídního učitele uklidňuje (informaci předal člen výboru 

SRPŠ, který je současně rodičem) 

9.B Zhodnocení prospěchu a chování proběhlo 

 

  

 



6) Nabídka doučování žákům  

Informace ředitele školy o navýšení finančních prostředků z MŠMT pro doučující 

učitele.  

Doposud máme 24 hodin doučování týdně 

 

7) Lyžařský výcvik 2021/2022  

Jestli se v tomto školním roce uskuteční lyžařský výcvik – zúčastní se ho 8.A a 8.B. 

 

V Hořicích 19. 11. 2021 

Zapsala Mgr. Lada Štěpánková 

 

 

 

 

 


