
 

 

Členská schůze SRPŠ a schůze výboru SRPŠ  

při Základní škole a mateřské škole Na Daliborce,  

Hořice, z. s 

Datum: 30. 9. 2020 

 Přítomni: Miloslava Černá, předsedkyně výboru SRPŠ + zástupci tříd  

Nepřítomni:  zástupci II.A , II. B, III. A, omluveni zástupci VI., VII.A , VIII. B a IX. 

Program: 

1) Informace ředitele školy o hygienických opatřeních ve škole v souvislosti 

s nařízením Ministerstva zdravotnictví a zdůvodnění rozhodnutí o udělení 

ředitelského volna dne 25. 9. 2020. 

2) Informace ředitele školy o současném stavu výchovně-vzdělávacího procesu po 

období distanční výuky 

 znalosti žáků, socializace 

 testování žáků 9. r. – SCIO ( 14 zájemců ) 

 personální změny od září 2020 

 (informace a připomínky k novým vyučujícím – občanská výuka, angličtina 1. 

třída) 

3) Informační kanály školy - Bakalář a  web školy 

4) Informace ředitele o dokončení realizace nové počítačové učebny 

 v rámci projektu bude v příštím roce realizován schodolez a proběhne úprava 

prostranství před budovou školy 

5) Žádost rodičů o dokončení úpravy šatny u zadního vchodu do budovy (polička na 

odkládání oděvů) 

6) Hospodaření za školní rok 2019/ 2020, stav na účtu a plán čerpání fondu ve šk. 

roce 2020/2021 – informace předala pokladní paní Klímová 

 Odsouhlasena výše finančního příspěvku do fondu SRPŠ 350,- Kč 



 Ředitel školy požádá rodiče, aby mu přes Bakaláře předali informaci pokud 

nesouhlasí se strhnutím této částky (do 15. 10. 2020) 

 Odsouhlasen plán čerpání v tomto školním roce: 

Adaptační kurz 6. ročník:    21 600,- Kč 

Škola v přírodě 4. ročník:    4 400,- Kč 

Škola v přírodě 5. A, B:   6 000,- Kč  

Prevence soc. patol. jevů:   5 000,- Kč   

Školní parlament:     5 000,- Kč 

Autobus do Klicperova divadla HK  5 000,- Kč 

AŠSK:       520,- Kč 

Ostatní budeme řešit na příští schůzce 

7) Informace ředitele školy k elektronické třídní knize (nově od září):  

snaha o maximální využití veškeré elektronické evidence, kterou systém Bakalář  

škole umožňuje, eliminace papírově vedené agendy 

8) Školní řád :  

Zůstává v platnosti ŠŘ z 1.11.2019, rodiče budou obzvlášť upozorněni na povinnosti 

ZZ omlouvat absenci do 3 dnů po započetí do ŽK 

„…jakmile dítě onemocní, rodič neprodleně informuje školu. Do tří dnů od započetí 

nepřítomnosti dítěte napíše rodič do Bakalářů důvod jeho nepřítomnosti... „ 

Po návratu do školy již rodiče nepodávají další zprávu 

9)  Školní družina :  

 kdo nebude pokračovat v družině, peníze za 3 měsíce školního roku 2019/2020 

se mu vrátí 

 kdo bude navštěvovat ŠD i v letošním školním roce, bude mu ponížena částka 

o 450,- Kč.  

10) Fotografování na konci školního roku: 

ředitel pošle odkaz s velkým rozlišením fotografií od p. Hlaváčka rodičům  

třídní učitel zjistí, kdo ze třídy by chtěl nechat udělat fotky,   

   zajistí u pana Hlaváčka a předá rodičům (částka se strhne žákům z účtu) 



11) Sběr papíru ve škole: 

rodiče by uvítali informaci o aktuálním sběru přes Bakaláře a na webu školy 

rodiče také navrhují, aby peníze za sběr byly rozděleny poměrnou částkou všem 

třídám, třídní učitel je potom použije na odměny na konci školního roku. Navrhují 

počkat na konec školního roku a na závěrečné schůzce SRPŠ pak po domluvě 

celkovou částku rozdělit 

12) Školní časopis:  

rodiče požádali o informaci  na web školy a přes Bakaláře, že časopis bude vycházet 

až pan učitel Sůva zjistí počet zájemců o časopis ve třídách, předá tuto informaci 

třídnímu učiteli, ti nechají strhnout peníze z účtu dětem, které o časopis projevily 

zájem 

rodiče navrhují cenu časopisu 25,- Kč 

13) Nákup sešitů pro příští školní rok: 

v minulém školním roce se nepodařilo realizovat 

o případném nákupu se domluvíme v  dubnu 2021 

14) Odjezd hromadných akcí 

Na hromadné akce typu škola v přírodě, lyžařský výcvik, školní výlet bude odjezd 

autobusu organizován z parkoviště u fotbalového hřiště na Gothardě, a to hlavně kvůli 

bezpečnosti. 

 

V Hořicích 2. 10. 2020 

Zapsala Mgr. Lada Štěpánková 

 

 

 

 

 


