Členská schůze SRPŠ a schůze výboru SRPŠ při
Základní škole a mateřské škole Na Daliborce, Hořice, z.s.
Datum:
Přítomni:
Omluveni:

8. 11. 2018
Miloslava Černá, předsedkyně výboru SRPŠ
zástupci za 1.A, 5.A, 6.A, 6.B, 9.A

a) Informace ředitele školy (počet žáků a tříd v ZŠ, nedostatečná učebna IT a dílny,
plánovaná výměna oken o hlavních prázdninách 2018)
b) Hlasování o výši příspěvku SRPŠ rodičů na školní rok 2018/2019, návrh 300
Kč/každý žák, třetí žák z rodiny
c) resp. za (nej)staršího ze sourozenců na škole (předpokládané příjmy 75.000,- Kč)
d) Seznámení se stavem účtu - p. Klímová – 26.800,- Kč, příjmy papír .- spolupráce
s firmou Napos pokračuje, navýšili výkup na 1,40 Kč/kg, členské příspěvky 50,- Kč,
příspěvek SRPŠ – evidenci vede p. Klímová
e) Aktualizace kontaktů členů SRPŠ
Od šk. roku 2018/2019 jsou ve škole zakázány mobilní telefony.
- žák před vstupem do budovy školy vypíná telefon a ukládá jej do své školní tašky.
-fotoaparáty a jiná záznamová technika, která slouží k pořizování obrazových a zvukových
záznamů jsou rovněž vypnuté. Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob bez jejich
svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85).
- tato zařízení jsou při vyučování i o přestávkách v budově školy po celou dobu vyučování vypnuta (tichý režim)
ve školní tašce. V odůvodněných, obzvlášť závažných nebo naléhavých případech, může být vyučujícím, popř.
dohlížejícím učitelem používání telefonu na dohodnutou dobu povoleno.
-bude-li žák přistižen s mobilním telefonem, vypne jej a zajistí proti neoprávněnému užívání, odevzdá zařízení
učiteli, který ho uloží na bezpečném místě a o vzniklé situaci vyrozumí rodiče. Mobilní telefon bude žákovi
navrácen při odchodu z budovy na konci vyučování. Při opakovaném porušení zákazu používání telefonu bude
tento přestupek řešen výchovnými opatřeními (důtka ředitele školy, snížená známka z chování).

f) Návrh na čerpání příspěvků:

1
2
3
4
5
6
7
8

akce s příspěvkem od
SRPŠ
povinné plavání (40 hodin x
83 žáků)
za sběr papíru - výlet
škola v přírodě
lyžařský kurz
závěrečný výlet
divadlo v HK + Praha
sportovní soutěže
členský příspěvek AŠSK

9 školní družina
10 závěrečné ohodnocení žáků
11 Žákovský parlament
Sexuální výchova přednáška
12 (1.700,- Kč dluh z min. šk.r.)
13 Adaptační kurz
Revolution train
14 (protidrogová akce)

Příspěvek

Celkem

400,- Kč/žák

33.200,-

500,- Kč/žák
200,- Kč/žák
300,- Kč/žák
300,- Kč/žák
cestovné
cestovné
500,- Kč
(8 000,- Kč 1.pol. šk. r.,4 000,- Kč

11.500,4.400,7.200,9.300,2.000,2.000,500,12 000,-

Třída
1.A, 1.B, 2., 3.A, 3.B
5.A (M. Hornová)
4.tř.
7. tř.
9. tř.
7., 8., 9.,
reprezentace
roční poplatek (25 členů)

4 oddělení
14 tříd
roční poplatek
preventivní program 8.
třídy

2. pol.šk.r.)

6.A, 6.B (48 žáků)

500,- Kč/třída

7.000,-

2 000,- Kč
3.000,- Kč + 1.700,- Kč

2.000,4.700,-

500,- Kč/žáka

24.000,-

150,- Kč/žáka

4.650,-

9. tř.
celkem

124.450,- Kč

f) Příspěvek do fondu SRPŠ:
Přítomnými zástupci výboru SRPŠ byl odsouhlasen příspěvek 300,- Kč za dvě
nejstarší děti z rodiny, placení příspěvku na účet školy každým z nich zvlášť pod svým
variabilním symbolem.
Třídní učitel předá seznam platících rodičů za svoji třídu paní Včelišové.
Tento seznam bude paní Včelišovou předán i paní Klimové do SRPŠ.
g) Školní elektronická pokladna:
Dnem 12.11.2018 (Po) bude spuštěna dlouho očekávaná ŠEP. Základní principy:
-peníze ze současných třídních fondů bude možné kdykoliv do konce listopadu vložit v
hotovosti na účet u hospodářky školy, nelze zaúčtovat dluh
-rodič každého žáka obdrží jakýmkoliv způsobem prokazatelně (na třídní schůzce, do
Bakaláře, SMS, telefonicky) variabilní symbol a číslo účtu – k dostání na poradě
-na účet lze převést libovolnou částku (nejméně 200,- Kč ) – je plně v kompetenci třídního
učitele, jak rozhodne (1. – 3. tř. započítají i splátku 750,- Kč/II.pol ve ŠD)
-„kredit“ žáků (zůstatek na účtu) bude třídním učitelům a rodičům zasílán do e-mailu do 10.
dne v měsíci, učitel zajistí navýšení zůstatku v případě dlužné částky, při zůstatku -100,- Kč
bude zákonné zástupce informovat ředitel školy
-poté, co proběhne akce, donese třídní učitel seznam žáků, kteří se akce zúčastnili, příslušná
částka jim bude odečtena z účtu
h) ABECEDA PENĚZ
Projekt naší školy s Českou spořitelnou - ABECEDA PENĚZ
(finanční gramotnost pro žáky 5. tříd)
Hravou formou připravujeme děti na život, ve kterém hrají i peníze velkou roli.
Kde a jak vznikají peníze? Může si pro ně každý zajít k bankomatu? Proč se jich prostě
nevytiskne víc? Jak vypadá trezor v bance? Jak rychle lze spočítat balíček bankovek? Jak
peníze vydělat?
Nejen na tyto časté otázky dětí odpovídá jedinečný program ABECEDA PENĚZ.
Děti si díky němu samy zahrají na malé podnikatele a vydělají peníze pro svoji třídu a na svůj
cíl - závěrečné prodejní trhy, kde budou svoji firmu prezentovat.
Všichni jste srdečně zváni žáky 5.A a 5.B na prodejní jarmark ve dnech 20. a 21. 11. 2018 od
14 do 17 hodin u ČS na hořickém náměstí.
Výhody pro žáky:
 Vyzkouší si podnikání na vlastní kůži a získají tak celou řadu dovedností.
 Získají znalosti z oblasti financí.
 Posílí týmového ducha.
 Vše hravou, kreativní a zábavnou formou, která přináší radost.
Výhody pro školu:
 Program pokrývá celý standard finanční gramotnosti pro první stupeň základní školy.
 Česká spořitelna poskytuje učitelům veškeré podkladové materiály i pomoc a průběžnou podporu.
 Program je zdarma. Česká spořitelna věnuje třídě vstupní kapitál 3 tisíce korun.
 Program je velmi flexibilní, je možné ho zařadit do různých výukových hodin (matematika, prvouka,
…)
 Zábava nejen pro děti, ale i pro učitele a rodiče.

i) Různé
- Dotační program IROP – Jazyková učebna – po formální stránce v pořádku,
dosáhli jsme maximálního počtu bodů, alokace finančních prostředků nestačila
v 1. kole pokrýt všechny žádosti, čekáme na 2. kolo – administruje společnost
RPA, v záloze je MAS Podchlumí, popř. další zdroje
Usnesení duben 2018 - výbor SRPŠ trvá na online vybírání záloh od září – možnost
hradit převodem na účet – viz výše
Pořídit interaktivní tabuli do 4.B – byla pořízena i do 3.B
Příští zasedání výboru SRPŠ se bude konat 3.12.2018 v 15 hodin.
V Hořicích dne 08. 11. 2018

Miloslava Černá
Předsedkyně SRPŠ

Veronika Klimová
pokladní SRPŠ

Mgr. Jan Sezima
ředitel školy

