
 

 

Členská schůze SRPŠ a schůze výboru SRPŠ  

při Základní škole a mateřské škole Na Daliborce,  

Hořice, z. s 

Datum: 9. 11. 2022 

 Přítomni: Lukáš Orct, předseda výboru SRPŠ + zástupci tříd 

        Mgr. Jan Sezima, ředitel školy 

         Mgr. Lada Štěpánková, zástupce ředitele  

Omluveni: zástupce 9.A 

Nepřítomni:  zástupce 4. A, jejich zástupce složil funkci a další ještě nebyl vybrán 

Program: 

1) Přivítání všech členů výboru SRPŠ předsedou 

2) Aktuální stav na účtu SRPŠ (přednesla p.Klímová) 

• Z příspěvků SRPŠ bylo vybráno 122 000,- Kč 

• Seznámení s budoucím čerpáním v tomto školním roce a s finanční rozvahou 

pro tento školní rok 

Rozvaha je součástí přílohy 

3) Informace ředitele školy s novinkami v tomto školním roce: 

• Úprava prostranství za školou – hlavně pro ŠD, oprava dílen, projekt půdní 

vestavby podán 1. 11. 2022 do vypsané výzvy IROP - čekáme 

• Sponzorský dar rodičů – diskuse o tom, co by se mohlo koupit, vedení školy 

přislíbilo zpracovat 1 studii pro 1. stupeň (herní prvek za školou) a 1 studii pro 

2. stupeň (sezení na chodbě 2. patra) a do 14 dnů je předat předsedovi SRPŠ 

k šíření mezi rodiče. 

• Práce s dětmi nadanými – do školy přijedou zástupci projektu SYNAPSE 

(Nadaný žák, kteří zmapují a prověří návrhy učitelů na žáky k této individuální 

práci vybrané, koordinátorkou je P. Šťovíčková 



• Výborně funguje práce se žáky s odlišným mateřským jazykem, koordinátorka 

L. Bartoníčková, Čeština jako druhý jazyk (J. Štěpánek, L. Vítková), 

pedagogická intervence Ukrajinských žáků, ukrajinská asistentka pro 

doučování a komunikaci s ukrajinskými rodiči(V. Janáková) 

• Pod záštitou výchovné poradkyně (K. Moravcová) se realizuje Národní plán 

doučování dětí ohrožených školním neúspěchem (J. Doubravská), pedagogická 

intervence, speciální pedagogická péče (R. Valášková), výborně pracuje i 

metodička prevence (Š. Válková) – spolupráce na projektu Zdraví (Norway 

grants), spolupráce s okresním preventistou L. Nálevkou je pravidelně 

prováděno sociometrické mapování tříd ke zjištění klimatu tříd 

• Žáci se zapojují do olympiád (Ma, Fy, Př, Che..) 

• Nedaří se: soustředění žáků, nutné vylepšení domácí přípravy 

• Do konce kalendářního roku bude provedeno dotazníkové šetření u rodičů, 

získané údaje a informace by měly vést k lepší informovanosti vedení školy o 

pohledu rodičů a zlepšení klimatu školy. 

4) Diskuze: 

Zástupci tříd: 

2. tř.: dotaz k omezení výjezdů: (nebyl zákaz, spíše doporučení po období distanční 

výuky více učit) 

3. tř. : dotaz na váhu známek (jednotná hodnotící kritéria jsou daná předmětovými 

komisemi, rodiče by s nimi měli být seznámeni na začátku školního roku) 

Sběr papíru: 

Na základě informací od svozové firmy Napos nejsou pravidelné měsíční svozy papíru 

tolik naplněny. Do budoucna uvažováno o svozu 1x za dva měsíce. Informace o 

případné změně periodiky svozu budou včas podány vedením školy. 

 

V Hořicích 9. 11. 2022 

 

 

Zapsala Mgr. Lada Štěpánková  Veronika Klímová  Lukáš Orct 

 Zástupkyně ředitele       Pokladní SRPŠ   předseda SRPŠ 

 

 


