
Zápis ze schůze SRPDŠ ze dne 2.6.2015 

Jmenný seznam přiložen v knize zápisů 

 

Omluveni: p. Porodová, p.Svobodová, p.Štětková, p. Mikulička 

 

Program: 1. Kontrola ve ŠJ 

  2. Pitné automaty v budově školy 

  3. Mobilní telefony u žáků 

  4. Testování žáků 9. tříd 

  5. Plavecký výcvik 

  6. Olympiády a akce školy 

  7. Personální změny 

  8. Volba pokladníka SRPDŠ 

  9. Řád SRPDŠ 

  10. Granty 

  11. Různé 

   

ad1) Stravovací komise uskutečnila 17.4.2015 kontrolu ve ŠJ s těmito závěry. Ochutnané jídlo 

vyhovovalo chutí i vůní, šlo o celkově oblíbené jídlo (gulášová polévka, krupicová kaše se 

skořicí, jablko). Výběr ze 3 nápojů, a to včetně vody, je uspokojující – vhodné by bylo dbát na 

správné označení. Jídelna je čistá, podle finančních možností by byla vhodná modernizace a 

zkulturnění tohoto důležitého prostoru. Zápis z kontroly včetně fotodokumentace je přiložen 

v knize zápisů. 

 

ad2) Paní ředitelka reagovala na závěry z minulé schůze SRPDŠ ohledně automatů na nápoje. 

Automaty na studené nápoje budou zrušeny. Pokud zůstanou automaty na teplé nápoje, 

budou pouze pro zaměstnance školy. 

 

ad3) Na dotaz p. Mikuličky, z minulé schůze SRPDŠ, odpověděla p. ředitelka. Vyučující doporučili 

dětem z I.st., aby o přestávkách nechávaly mobily v tašce a nepoužívaly je, zakázat jim to však 

nelze. 

 

ad4) ZŘŠ, p. Čtvrtníková, informovala o průběhu testování žáků ČŠI na naší ZŠ. Všichni žáci  9. tříd 

byli testováni z přírodovědných a společenskovědních znalostí. Celkové vyhodnocení jsme 

zatím ještě neobdrželi. 

 

ad5) Paní ředitelka seznámila přítomné členy s průběhem plaveckého výcviku na naší škole. 

Upozornila na to, že rodiče podepisovali souhlas s používáním plaveckých brýlí při výcviku. 

Toto potvrzení si vyžádala plavecká škola, nikoliv ZŠ. 

 

ad6)  Ředitelka školy informovala o akcích pořádaných školou – 7.5.2015 Atletická olympiáda 

pořádaná ZŠ Hlinecká, dopravní soutěže, výlety, exkurze do PLR (Osvětim), exkurze do 

Rakouska (Linec – Muzeum budoucnosti), soutěž „Mladý zahrádkář“ – 1. místo a postup do 

národního kola, Vltavotýnská míle, 3. místo v soutěži školních časopisů, atd. 



ad7) Paní ředitelka informovala výbor SRPDŠ o nutnosti personálních změn od září v 1. a 3. třídách. 

 

ad8) Výbor SRPDŠ odhlasoval nového pokladníka SRPDŠ, p. Mlskovou. Paní Svobodová z časových 

důvodů již nemohla funkci plnit. 

 

ad9) Paní ředitelka vyzvala členy SRPDŠ o pomoc při sestavování řádu, názvu a stanov pro SRPDŠ. 

Jedná se o spolek, který musí tyto náležitosti splňovat. 

 

ad10) Paní ředitelka seznámila přítomné s probíhajícími projekty v tomto školním roce 

(modernizace žákovské dílny, grant EVVO – dvoudenní výukové programy do Dřípatky, 

Zvyšování kvality ve vzdělávání, projekt s COP Sezimovo Ústí. Škola využila i Výzvy 56 „Aktivity 

čtenářské dílny“ – zahraniční zájezdy pro žáky ZŠ, zahr. jazykové kurzy pro učitele – čeká se na 

vyhodnocení.  

 

ad11) Předsedkyně výboru, p. Mlsková, oznámila termín TS – 9.6.2015 od 15:30 – 18:00 hod 

 

Na dotaz p. Chlumecké, zda se i nadále budou ve ŠJ vařit diety, odpověděla ŘŠ. Školy čekají na 

metodický pokyn, na škole bude muset být asi přítomen nutriční terapeut. 

 

Výchovný poradce, p. uč. Hladeček, informoval o probíhajících besedách s p. Váchou, 

protidrogovým koordinátorem. 

 

Na závěr p. ředitelka popřála všem členům SRPDŠ krásnou dovolenou a zástupcům 9. a 5. 

tříd, kteří končí, vyjádřila vřelé poděkování za jejich práci a ochotu 

 

Závěry:  -      výbor SRPDŠ odhlasoval nového pokladníka, p. Mlskovou 

- od září proběhnou personální změny v 1. a3. třídách 

- členové SRPDŠ pomohou při sestavování řádu a stanov spolku SRPDŠ 

 

 

 

Dne: 2.6.2015 

Zapsala:  Ing. Zdena Valková 


