
 

 

Členská schůze SRPŠ a schůze výboru SRPŠ  

při Základní škole a mateřské škole Na Daliborce,  

Hořice, z. s 

Datum: 14. 9. 2022 

 Přítomni:  Lukáš Orct, předseda výboru SRPŠ + zástupci tříd 

        Mgr. Jan Sezima, ředitel školy 

         Mgr. Lada Štěpánková, zástupce ředitele  

Nepřítomni:  zástupci 4.B, 5.A, 6. tř. 

Za 1. A a 1.B nebyli zástupci dosud zvoleni, vysláni byli zástupci tříd 

Program: 

1) Přivítání všech členů výboru SRPŠ  

2) Seznámení členů výboru SRPŠ se stanovami spolku předsedou výboru SRPŠ 

3) Seznámení s organizací školního roku 2022/2023 ředitelem školy 

ZŠ  má ke dni 14.9.2022 celkem 318 žáků 

MŠ navýšení kapacity na 58 míst (z důvodu přijímaní ukrajinských dětí) 

Na ZŠ péče o UK žáky – pan Štěpánek a paní Vítková 

Příprava projektové dokumentace půdní vestavby – navýšení rozpočtu školy  

Příprava opravy prostor dílen 

Plán environmentální „učebny“ za školou 

Plán rozvoje venkovních prostor ŠD  

Příprava oslovení rodičů z důvodu zpětné vazby škole – dotazník klima školy ČŠI 

 

 

  



Zprávy z jednotlivých tříd v souvislosti se začátkem školního roku 

1.A Nejsou zatím žádné zprávy 

1.B Doposud nenarazili na problém 

2.A Vše v pořádku, pouze prosí o větší zpětnou vazbu, první týden problémy ve 

školní jídelně- velké množství dětí v jeden čas 

2.B Vše v pořádku, informovanost je velmi dobrá 

3. Nic zásadního, zazněl podnět na převlékání se do družiny v šatně 

4.A Aj rodiče a žáci nejsou spokojeni s výukou jazyka, žáci prý vyučující 

nerozumějí ani anglicky ani česky 

V kolektivu třídy přetrvávají vztahové problémy, žáci rovněž nepřijímají jinou 

autoritu než třídní učitelku (bývalou). Toto zaznívá z řady vyučujících, kteří ve 

třídě pracují. Současný třídní učitel by měl pracovat na sjednocení tohoto 

kolektivu. 

Navrhuje se: na základě podnětu třídního důvěrníka na třídních schůzkách 

svolat schůzku rodičů, zjistit tam, jaký je podle rodičů problém, co je třeba 

řešit. Škola ( ŠPP) pak navrhne další postup pro práci s tímto třídním 

kolektivem 

4.B Zástupce nebyl přítomen 

5.A Zástupce nebyl přítomen 

5.B Nový třídní učitel, proběhl adaptační výlet, Tv – spokojenost 

Rodiče by uvítali do budoucna práce v dílnách 

6. Zástupce nebyl přítomen 

7. Seznamování s novou třídní učitelkou, s novým panem učitelem na M jsou 

žáci spokojeni 

8. Rodiče zatím nemají žádné podněty k projednávání 

9.A Není zatím zpětná vazba, ale reakce na nového učitele M je vesměs kladná 

9.B Zatím nejsou žádné ohlasy. Vyučující M – spokojenost 

Aj – rodiče a žáci prosí o větší zpětnou vazbu ze strany pana učitele, např. jak 

děti rozumí dané problematice - „rozebrat to s nimi“ 

4) Změny ve školním řádu 

Připomenutí trvajícího zákazu mobilních telefonů ve vyučování i o přestávce 

(vysvětlení způsobu vracení MT) 

 Změna v upřesnění ŠŘ týkající se nošení oblečení („tepláky, obnažené tělo“…) 

 (diskuze) 

5) Stav účtu, úprava rozpočtu 

1.-3. třída  Příspěvek na cestovní 

náhrady 

200,- Kč  

4. třídy Škola v přírodě 300,- Kč  

6. třídy  Adaptační kurz 300,- Kč Noví žáci, pokud 

zaplatí letošní 

příspěvek do SRPŠ, 

mohou čerpat také 

7. třída Lyžařský kurz 300,- Kč  

8. třída Lyžařský kurz 

(náhradní termín) 

300,- Kč  

9. třídy Příspěvek na výdaje 

spojené s koncem 

školního roku 

300,- Kč  

 



Ostatní výdaje 

AŠSK 520,- Kč  

Školní parlament  5. 000,- Kč  

Odměny žákům na konci 

školního roku 

50,- Kč na žáka  

Programy prevence  5.000,- Kč  

Příspěvek na dopravu do 

Klicperova divadla v HK 

15.000,-Kč  

Příspěvek na cestovné na 

sportovní akce 

1.000,- Kč  

 

Příspěvky do SRPŠ ve výši 400,- Kč se budou vybírat ve třídách do 15.10.2022, diskuze o 

možnosti přispět víc – na určitou věc 1.st./2.st. 

Platí dvě děti z rodiny, třetí a další již neplatí. 

Žádost o tento příspěvek napíše ředitel rodičům do Bakaláře. 

6) Ředitelské volno 18.11.2022 

7) Harmonogram plánu akcí pro tento školní rok bude v pátek 16.9. na webu školy 

8) Termín příští schůzky výboru SRPŠ 9.11.2022 

9) Diskuze 

 

 

V Hořicích 14. 9. 2022 

 

 

 

Zapsala Mgr. Lada Štěpánková  Veronika Klímová  Lukáš Orct 

        Zástupkyně ředitele       Pokladní SRPŠ   předseda SRPŠ 

 

 

 


