
 

 

Členská schůze SRPŠ a schůze výboru SRPŠ  

při Základní škole a mateřské škole Na Daliborce,  

Hořice, z. s 

Datum: 27. 4. 2022 

 

 Přítomni: Miloslava Černá, předsedkyně výboru SRPŠ + zástupci tříd 

        Mgr. Jan Sezima, ředitel školy 

         Mgr. Lada Štěpánková, zástupce ředitele  

Omluveni: Hana Vlková 3. 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 

 Dosud neproplacen příspěvek školní parlament – 5 000,- Kč 

 Očekávané příspěvky do pokladny SRPŠ – děti, které nastoupily během 

školního roku dosud nezaplatily příspěvky do fondu SRPŠ ( zkontrolovat 

třídními učiteli) 

 Při nevyužití příspěvku žákem je příspěvek vrácen do fondu SRPŠ 

(učitelé s tím seznámí rodiče na třídních schůzkách- částka není nároková) 

Výsledek hospodaření - viz příloha č. 1 

3) Informace ředitele školy k organizaci intervence žáků z Ukrajiny  

 Seznámení s termínem zápisu UK dětí do 1. třídy– 2.6. od 14 do 18 h 



 Zápis dětí do MŠ (UA) 20.6., pokud přijde víc dětí, využijeme prostor v Domě 

dětí a mládeže v Hořicích 

4) Seznámení rodičů s výsledkem zápisu dětí do 1. tříd  pro školní rok 2022/2023 

 Zapsáno 57 dětí , z toho 15 dětí  žádá o odklad školní docházky 

 Do současné 5. třídy přijde zřejmě 8 dětí z Milovic, budeme otevírat jednu 

šestou třídu 

5) Informace ředitele školy o inspekční činnosti ČŠI 

 Seznámení rodičů s předběžnými závěry – např. doporučení větší kontroly 

výsledků vzdělávání dětí a názoru rodičů 

 S učiteli budou probíhat bilanční pohovory 

 Seznámení s testováním v 5. a 8. třídách 

(znalosti žáků z M, ČJ se pohybují kolem celorepublikového průměru) 

6) Poděkování rodičům za spolupráci při zdařilé akci – školní jarmark 

Současně probíhal den otevřených dveří s návštěvami dětí z MŠ 

7) Přehled  předaných informací z řady předsedů výborů za jednotlivé třídy  

Třída Informace 

1.A Nebyla zaznamenána připomínka 

1.B Dotaz vznesen ohledně parkování kol a koloběžek před školou, rodiče 

by si přáli někam bezpečně koloběžky a kola uložit 

2. Na WC neteče voda a chybí toaletní papír, dotaz na příměstské tábory   

3.A Zástupkyně třídy nebyla přítomna 

3.B Nebylo nic zásadního k projednávání 

4.A Zástupkyně třídy nebyla přítomna 

4.B Dotaz na budoucího třídního učitele :  bude jím Mgr. Petr Toman 

5. Nebyla zaznamenána připomínka, důvěrník se ptal na to, kdy dostanou 

peníze za sběr, jak to bude s dáváním poloviny z výtěžku z jarmarku, 

připomínka k Tv ve třídě. Děti zaznamenaly mírné zlepšení při 

hodinách Tv, ale při cvičení venku je situace : kdo chce, cvičí, kdo 

nechce, nemusí 



 Dotaz na budoucí dělení šesté třídy (bude pouze jedna šestá třída) 

třídní učitelkou bude  Mgr. Lenka Peterková 

6. Žádné připomínky 

7. Nebyla odezva od rodičů, prosba- požádat rodiče o respektování 

zákazu vjezdu do objektu (hlavně „prvostupňoví“, kteří vozí malé děti 

8.A Žádné připomínky 

8.B Žádné připomínky 

9.A Žádné připomínky 

9.B Nebyla zaznamenána připomínka 

 

  

8) Volba nového předsedy výboru SRPŠ 

 Poděkování paní Miloslavě Černé za její práci v předsednictví výboru 

 Podání návrhu na nového předsedu (návrh podala M. Černá) – navržen byl pan 

Ing. Lukáš Orct 

 Hlasování – pan Orct byl jednohlasně schválen 

 

V Hořicích 27. 4. 2022 

Zapsala Mgr. Lada Štěpánková 

 

 

 

 

 


