
Zápis ze schůze SRPDŠ dne 4.11.2014 

Jmenný seznam přiložen v knize zápisů. 

Omluveni:  p. Svobodová, p. Porodová 

Program: 

1. Přivítání nových členů 

2. Organizace školního roku 2014-15 

3. Školní stravování 

4. Stravovací komise – volba členů 

5. Příspěvek SRPDŠ 

6. Rekonstrukce školní kuchyně 

7. Inspekce BOZP 

8. Školní družina – platba 

9. Volba povolání žáků 9. tříd – akce 

10. Projekty 

11. Kulturní akce 

12. LVK 

13. Zabezpečení školy – inspekce 

14. Různé 

 

 

ad.1) 

Předsedkyně SRPDŠ, p. Mlsková, přivítala nové třídní důvěrníky (1.A – p. Kusbachová, 

1.B – p. Mikulička, 7.B – p. Janoušková). 

 

ad.2) 

Paní ředitelka seznámila rodiče s organizací šk. roku 2014/15. Po RD nastoupila p.uč. 

Slipková (učitelka AJ), nově byla přijata p. Koubková do šk. družiny. V ŠVP došlo 

k mírným změnám, všechny dokumenty lze najít na webových stránkách školy. 

14.10.2014 byla schválena radou školy „Výroční zpráva“. 

 

ad.3) 

Ředitelka školy informovala přítomné s provozem ŠJ. Druhým rokem se vaří ve ŠJ 

diety, podmínkou je předložení lék. zprávy. 

MŠMT a MZ ČR pro školní stravování vydalo doporučení k ozdravění dětského 

jídelníčku. Krajská hygienická stanice bude jídelníček hodnotit a bodovat. 

 

 

 



ad.4) 

Do stravovací komise byl nově zvolen pan Mikšovský (+ p. Porodová). Ve výchovné 

komisi bude nadále pracovat p. Mlsková a p. Schmeller. Pokladnu SRPDŠ vede p. 

Svobodová (stav účtu k 31.10.2014 činí 31005,- Kč). 

 

ad.5) 

Členové výboru schválili příspěvek SRPDŠ 100,- Kč na rodinu. Lze přispět i na nadační 

fond školy libovolnou finanční částkou. 

Výbor SRPDŠ odsouhlasil uhrazení faktury za autobus (2428,- Kč) do Lomnice nad Luž. 

na sportovní akci žáků „COCA-COLA CUP“. 

 

ad.6) 

Paní ředitelka informovala o nutnosti zakoupení nového vybavení do školní kuchyně 

(1x sporák, 2x pečící pánev), škola podala žádost o investiční prostředky ke zřizovateli 

školy. 

 

ad.7) 

ZŘŠ, p. Čtvrtníková, seznámila s průběhem kontroly BOZP na naší škole. Inspekce byla 

bez připomínek. 

 

ad.8) 

ŘŠ, p. Hájková, seznámila přítomné s navýšením ceny za šk. družinu od 1.9.2014 z 60,- 

Kč na 100,- Kč za měsíc. Nově bude možné od 1.1.2015 platit ŠD třemi způsoby (1. 

každý měsíc přinesou děti 100,- Kč do ŠD, 2. v září přinesou děti 400,- Kč, v lednu pak 

600,- Kč, 3. bezhotovostní převod na účet  školy 2x za rok). Rodiče si budou moci 

zvolit jednu z možností. 

 

ad.9) 

Výchovný poradce informoval o akcích pořádaných školou pro žáky 9. tříd – návštěva 

výstavy „Vzdělání a řemeslo“, burza škol, návštěva COP Sezimovo Ústí, návštěvy u 

zaměstnavatelů, atd. 

Upozornil na změnu – nové formuláře přihlášek, na pilotních školách centrální  

přijímací zkoušky 15.4. 2015. 

 

ad.10) 

ZŘŠ seznámila přítomné s úpravami projektů OPVK 1.4. a OPVK 1.1. 

Paní ředitelka informovala o probíhajícím projektu „Zvyšování kvality ve vzdělávání 

na ZŠ v ORP Týn nad Vlt.“. V rámci tohoto projektu je na škole 1x týdně přítomen šk. 

psycholog. Navštívit ho mohou i rodiče dětí, které nejsou do projektu zapojeny. 

Druhým projektem je spolupráce s COP Sezimovo Ústí. V rámci tohoto projektu se 



žáci školy zúčastňují různých exkurzí zcela zdarma (TECHMÁNIA Plzeň, MOTOR JIKOV 

Soběslav, MIKROEPSILON Bechyně, IQLANDIA Liberec, ……) 

Další projekty v jednání: a) modernizace žák. dílen 

                                             b) modernizace vestibulu školy 

                                             c) oprava terasy u školy 

 

ad.11) 

ZŘŠ, p. Čtvrtníková, informovala o kulturních akcích školy („Pohodáři“, „Kouzelný 

koktejl“, „ZOO Praha“, ……) 

 

ad.12) 

Ředitelka školy seznámila členy SRPDŠ s přípravou LVK. Přihlášeno je 35 žáků ze 7. – 

9. tříd, kurz proběhne v Krkonoších – chata „Protěž“ v termínu 1.3. – 8.3.2015. Cena – 

410,- Kč za den. 

 

ad.13) 

ŘŠ informovala o zabezpečení školní budovy (od 8-12,00 hod. je vstup do školy 

uzamčen, elektronické otevírání dveří, zpřísnění dohledů pedagogů a všech 

zaměstnanců na škole, dozor zaměstnance u hlavního vchodu do budovy v době 

11.30 – 13,40 hod.). 

4.11.2014 proběhla kontrola zajištění bezpečnosti školy inspektorem ČŠI, neshledala 

žádné nedostatky. 

 

ad.14) 

Různé: 

Předsedkyně SRPDŠ připomněla termín tř. schůzek 11.11.2014 od 15,30 – 18,00 hod. 

Od 15,00 hod. proběhne burza škol ve ŠJ pro žáky 9. tříd a rodiče. Schůzka k LVK bude 

od 15,00 hod. s p. uč. Koberovou. 

 

Paní ředitelka informovala o vloupání do školní budovy. 

 

Závěry: 

- TU + třídní důvěrníci seznámí rodiče s výší příspěvku SRPDŠ (100,- Kč / rodinu)  

- výbor SRPDŠ uhradí fakturu za autobus na „COCA - COLA CUP“- 2428,- Kč. 

- TU doplní třídní důvěrníky 

- do stravovací komise nově zvolen pan Mikšovský 

-TU a třídní důvěrníci na 1. stupni ZŠ  seznámí rodiče s možnostmi úhrady ŠD.  

 

 

Dne:  4. 11. 2014   

Zapsala: Ing. Zdena Valková 


