Záznam z výborové schůze SRŠ – 14.4. 2015
1. Přivítání přítomných
2. Program:
a) Informace, které se týkají občanských sdružení podle Nového občanského zákoníku – změna názvu,
změna stanov + v souvislosti se stěhováním školy – změna sídla
b) Volba členů Výboru
c) Poděkování za práci zástupcům 9. tříd, jejichž členství ve Výboru letošním školním
rokem končí
d) Informace ředitelství školy
e) Stav pokladny SRŠ
f) Různé
ad. a) Návrhy:
1) změna názvu – Sdružení rodičů ZŠ Smetanova 738 Chodov, z.s.
2) sídlo spolku – Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, 357 35 Chodov, okres Sokolov
3) návrh na změnu stanov – odst. 3 bod 1.
ad. b) Volby:
předsedkyně – Pavlína Podolníková
místopředseda – Karel Hampl
členové revizní komise – Lenka Frolíková, Ivana Fránová, Kateřina Lubasová
Výborová schůze zvolila navržené kandidáty
ad c) Poděkování za práci zástupcům 9.tříd – 9.A – Alena Šimmerová, 9.B – Denisa Korvasová
ad d) Informace ředitelství školy
1. Úkoly, které vyplynuly z jednání výboru 14.10. 2014
 Z jednání 14.10. nevyplynuly žádné úkoly, dotazy rodičů byly vyřízeny přímo na místě.
2. Nové informace
 Rozmisťování žáků – stav k 14.4. – odchody na víceletá gymnázia, informace o stavu přijímacího
řízení – vycházející žáci
 Informace o akcích, které proběhly nebo ještě proběhnou do konce školního roku - sběrová soutěž,
recyklohraní, plavání 2. roč., exkurze, výlety, školy v přírodě, Poslední zvonění, výstava prací žáků
v galerii DDM Bludiště
 Povinný cizí jazyk ve 3. ročníku – anglický jazyk,
 Druhý cizí jazyk v 8.,9. ročníku – 8.ročník – 4 skupiny (2x Rj, 2x Nj), 9.ročník – 4 skupiny (2xNj, 2x
Rj)
 Šk.r. 15/16 – oznamování výsledků vzdělávání rodičům žáků od 3.r. –Bakaláři, 1.a2.ročník –
ŽK/Bakaláři
 Testování žáků 9.ročníku – přírodovědné a společenskovědní obory
 Informace o ukončení školního roku 2014/2015 a zahájení školního roku 2015/2016
a) pro žáky 6.-9. ročníku bude školní rok ukončen 19. 6. 2015, v tento den obdrží žáci vysvědčení.
Na ostatní dny vyhlašuji ředitelské volno z důvodu stěhování školy. Z technických a organizačních
důvodů nemůže škola zajistit pro žáky náhradní program. Školní jídelna bude do 30. 6. 2015
v provozu a žáci 6.-9. ročníku se zde mohou stravovat za cenu obvyklou, ačkoliv v době
ředitelského volna nárok na školní stravování za dotovanou cenu není (nárok na dotovaný oběd se
řídí § 122 odst. 2, školského zákona, tj. hmotné zabezpečení po dobu pobytu ve škole). Vzhledem
k tomu, že vyhlášení ředitelského volna souvisí se stěhováním školy, rozdíl mezi dotovanou cenou
oběda a jeho plnou cenou bude řešen ve spolupráci se zřizovatelem školy.

b) pro žáky 1.-5. ročníku bude školní rok ukončen 26. 6. 2015. Na dny 29. a 30.6. 2015 vyhlašuji
ředitelské volno. Po oba dva dny bude pro zájemce zajištěn náhradní program ve školní družině.
Školní družina bude 29.6. a 30.6. v provozu od 7:30–15:00. Školní jídelna v tyto dny nevaří.
c) Zahájení školního roku 2015/2016
Školní rok 2015/2016 bude pro žáky 1.-9. ročníku zahájen 7. 9. 2015.
1. ročník bude zahajovat v 10:00 hod., ostatní ročníky v 8:00 hod. Pro zájemce z řad žáků 1.-5.
ročníku zajistíme na dny 1.-4. 9. 2015 náhradní program ve školní družině. Družina bude v provozu
od 7:30–15:00 hod. Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně za cenu obvyklou, protože toto
opatření souvisí se stěhováním školy (stejně jako v bodě 1).
ad e) Stav pokladny SRŠ
Žádost o schválení čerpání z pokladny SRŠ
1) Poslední zvonění, odměny pro vybrané žáky (á 200 Kč/žák, max 10 žáků), pro třídní učitele
vycházejících žáků) (á 300 Kč/TU, 3 X TU) + moderátorka akce (zajišťuje KASS)
2) Vyhodnocení sběrové soutěže a soutěže nástěnek na 2.stupni, soutěže ve sběru víček od PET
lahví na 1.stupni – odměny pro třídy a nejlepší sběračů
3) Výbor odsouhlasil pomoc škole s nákupem pracovních sešitů pro žáky 1.-9.ročníku dle
přiloženého seznamu. Seznam bude rodičům prezentován prostřednictvím členské schůze SRŠ
(třídní schůzky), kde rodiče svým podpisem ztvrdí souhlas s nákupem. Tyto seznamy budou
uloženy v kanceláři školy u pokladní p. Koškové. Peníze vyberou třídní učitelé, nákup sešitů zajistí
pokladní SRŠ p. Košková.
ad f) Různé
Předání dárků TU 9.ročníku za SRŠ - p. Pavlína Podolníková
Poslední zvonění 18.6. 2015 od 17:00 v KASSu

Zapsáno 15.4. 2015

Zapsala: Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

