
Zápis ze schůze SRPDŠ dne 6.1.2015 

 

Jmenný seznam přiložen v knize zápisů. 

 

Omluveni: p. Svobodová, p. Kozlová 

 

Program: 1. Přivítání nových členů 

  2. Stav účtu SRPDŠ 

  3. Školní jídelna 

  4. Příspěvek SRPDŠ 

  5. Spolupráce s COP Sezimovo Ústí 

  6. Volba povolání žáků 9. tříd – akce 

  7. Zápis do 1. tříd 

  8. Třídní schůzky 

  9. Akce školy 

  10. Platby ŠD 

  11. Projekt „Modernizace žákovské dílny“ 

  12. Projekt „Edison“ 

  13. Organizační změny na ZŠ 

  14. Různé 

 

ad.1)  

Paní ředitelka přivítala všechny členy SRPDŠ, zvláště pak nové třídní důvěrníky  

(6.A – p. Onderka, 4.A – p. Čechová). Chybí třídní důvěrník v 6.B, ten bude zvolen na TS 13.1.2015. 

 

ad.2) 

Předsedkyně SRPDŠ p. Mlsková informovala o stavu účtu SRPDŠ – 51 046,56 Kč. 

 

ad.3) 

Paní ředitelka seznámila přítomné s novým nařízením ve ŠJ – doplnění jídelního lístku o alergeny. 

Přítomným členům předložila podklady k plnění spotřebního koše a doporučila stravovací komisi, aby 

uskutečnila alespoň jednu kontrolu ve ŠJ. 

 

ad.4) 

Ředitelka školy informovala o výši vybraného příspěvku SRPDŠ – 25 400 Kč (zaplatilo 254 rodin, 

nezaplatilo 7,5% žáků). 

 

ad.5) 

Paní ředitelka informovala o spolupráci naší ZŠ s COP Sezimovo Ústí. Uskuteční se 16 akcí: a) kroužky, 

b) exkurze k zaměstnavatelům, c) společná výuka v S. Ústí, d) návštěva expozic (IQ Landia Liberec, 

Techmania Plzeň, NTM Praha). 

 

 



ad.6) 

Výchovný poradce, p.uč. Hladeček, informoval o akcích pořádaných školou pro žáky 9. tříd – burza 

škol, prezentace škol, …). 

Zároveň upozornil na „Dny otevřených dveří“ na  stř. školách v průběhu ledna. 

Přihlášky na školy si žáci vyplní a pošlou sami do 15.3.2015 (škola vyplní pouze známky a průměry). 

 

ad.7) 

Ředitelka školy seznámila přítomné s termíny zápisu do 1. třídy (23.1. a 24.1.2015, náhradní zápis 

4.2.2015). 

Upozornila také na „Den otevřených dveří“ na naší škole v sobotu 17.1.2015 od 9:00 – 12:00 hod. 

 

ad.8) 

Předsedkyně SRPDŠ, p. Mlsková, uvedla termín TS – 13.1.2015 od 15:30 – 18:00hod. V pátek 

30.1.2015 budou mít žáci pololetní prázdniny. 

 

ad.9) 

ZŘŠ, p. Čtvrtníková, informovala o akcích pořádaných školou – proběhlo bruslení (17.12 a 18. 12), 

Mikulášská nadílka (10Kč na žáka), zpívání na terase u ZŠ Hlinecká (24.12), zdobení terasy (žáci a 

vyučující VV). Akce, které se uskuteční v průběhu ledna až března – bruslení ve Veselí nad L. (28.1 a 

29.1), LVK Krkonoše (1.3 – 8.3), plavecký výcvik 3. a 4. tříd v Č. Budějovicích (4.2 až 30.6). 

 

ad.10) 

Paní ředitelka informovala o možnostech platby ŠD. Platbu přes účet využilo již 28 rodičů. S tímto 

způsobem úhrady ŠD jsou rodiče velmi spokojeni. 

 

ad.11) 

Ředitelka školy seznámila přítomné s postupem projektu „Modernizace žákovské dílny“. 1.12.2014 

byl projekt schválen, termín dokončení je 30.6.2015, bude probíhat výběrové řízení na stavební firmu 

a na materiální vybavení nové žákovské dílny. 

 

ad.12) 

ZŘŠ, p. Čtvrtníková, seznámila výbor SRPDŠ s přípravou projektu „EDISON“. Na ZŠ Hlinecká přijede 

sedm studentů z celého světa, škola studentům zajistí svačiny a obědy, studenti mají připravené 

prezentace a besedy o zemích, navštěvovat budou žáky I. a II. st. v hodinách AJ a výchov. Studenti 

budou ubytováni v hostitelských rodinách, kterým budou z fondu SRPDŠ hrazeny minimální náklady. 

Výbor SRPDŠ odsouhlasil příspěvek 200Kč denně na jednoho stážistu. 

 

ad.13) 

Paní řediteka informovala o organizačních změnách v budově ZŠ na Vinařického nám. Od 1.1.2015 

dlouhodobě onemocněla p. uč. 4.A a 5.A, výuka je již zajištěna kvalifikovanými vyučujícími. 

 

ad.14) 

Různé: 

P. Mikšovský vznesl dotaz, zda se na škole nemůže uskutečnit školní akademie. P. ředitelka přislíbila, 

že vedení školy bude o této skutečnosti jednat. 



 

Závěry: 

- TU zajistí v 6.B třídního důvěrníka 

- stravovací komise uskuteční kontrolu ve ŠJ 

- TU + tříd. důvěrníci oznámí rodičům termín konání „Dne otevřených dveří“ na ZŠ - 17.1 

- výbor SRPDŠ odsouhlasil příspěvek hostitelským rodinám z fondu SRPDŠ – 200Kč/den pro 

jednoho stážistu (projekt EDISON). 

 

 

 

Dne:   6.1.2015 

Zapsala: Ing. Zdena Valková 

 


