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Program výborové schůze SRŠ – 13.10. 2014 
 

1) zahájení schůze – předsedkyně SRŠ 
 

2) seznámení s programem jednání – předsedkyně SRŠ 
- seznámení s novými členy ve výboru 
- funkce ve výboru – potvrzení, nové zvolení místopředsedy 
- organizační otázky výboru 
- pokladna SRŠ 
- informace ředitelství školy 
- diskuse a dotazy 
-  

Noví členové výboru: 
1. třídy: 1.A –   Kateřina Lubasová, 1.B – Miloslava Hamplová 

 
2. hlavní funkce ve výboru:  

a) potvrzení funkcí: 
předseda -  p. Pavlína Podolníková 
členové revizní komise:  Lenka Frolíková, Ivana Fránová a Jaroslava Jindrová 

           pokladník – Věra Košková 
           b) nové zvolení: 
           místopředseda – Karel Hampl 
 
 
Práva členů výboru (pro nové členy) 

 funkční období ustanovených orgánů – 1 rok 

 členy výboru jsou zástupci tříd 

 mimo revizní komise je možno ustanovit též komisi stravovací a např. výchovnou 

 členové výboru SRŠ mají možnost provádět kontroly ve ŠJ (průkaz bezinfekčnosti) 

 požádat o svolání mimořádných třídních schůzek, požádat o mimořádné jednání výboru 
SRŠ, požádat o provedení revize pokladny a čerpání 

 vyžádat si jednání se všemi pedagogickými pracovníky školy a provozními zaměstnanci 
školy, požádat o předložení Výroční zprávy školy 

 navrhovat a doporučovat akce pro žáky školy atd. 
 
Organizační otázky výboru: 

 Schůze výboru –  2x ročně (listopad – duben) – vždy před třídními schůzkami. Letos 
výjimka – důvod – volby do školské rady (bližší informace podá ŘŠ) 

 Třídní schůzky – 2x ročně – listopad, duben 

 Mimořádné schůzky pro rodiče prvňáčků a šesťáků + pro třídy, kde nastala změna třídního 
učitele – září. 
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Projednáno: 
 
1) Stav pokladny SRŠ – pokladní p. Košková (sekretářka školy) 

 založeno v dokumentech SRŠ 
 
2) SRŠ jako občanské sdružení podávalo v roce 2014 žádost o přidělení finanční dotaze na 
projekt „Od stromu ke stromu II“, který realizovali žáci naší školy v rámci VP Biologický seminář 
společně s učiteli Mgr. Volkem a Mgr. Merunkou. Do projektu se finančně zapojilo také město 
Chodov a povinná 20% dotace byla uhrazena z fondu SRŠ. Celkové náklady na projekt: 
13 000 Kč ….. dotace KK – 13 stojanů 
4 000 Kč …. 20% spoluúčast – informační tabule + pracovní listy 
příspěvek města – ukotvení informačních stojanů 
Projekt je úspěšný, kladné ohlasy chodovské i mimochodovské veřejnosti. 
Členové Výboru SRŠ odhlasovali účast v projektu 26.11. 2013. 
 
3) Informace ředitelství školy: 

- Obsazenost školy – počet žáků 
- Nepovinné předměty, kroužky (ve ŠD) + reedukace SPU, náprava řeči, kroužek čtení, 

matematiky, sborový zpěv, kroužek robotiky  
- Další aktivity – plavání, Mládež a kultura, sběr, prodej mléka, ovoce do škol 
- Konzultační hodiny pro rodiče, ruší se konzultační hodiny v listopadu (nahrazují je třídní 

schůzky 13.11. 2014. 
- Prezentace školních webových stránek 
- Eko akce na škole – výzva směrem k rodičům a chodovské veřejnosti 
- Vycházející žáci z 9.ročníku, žáci z 5.ročníku (víceletá gymnázia) – přijímací řízení 

(termíny, podávání přihlášek apod.) – informace k organizaci TS 13.11. 2014 
- Stěhování školy  (budova 2.stupně) - ukončení výuky na 2.stupni 19.6. 2014, výhled -

začátek školního roku 7.9. 2015  (všichni žáci školy) 
- Volby do školské rady – proběhnou v rámci třídních schůzek 13.11. 2014, SRŠ potvrdilo 

seznam kandidátů - zástupců z řad rodičů, kandidátní listina bude zveřejněna 15 dnů před 
konáním voleb 
 

4) Diskuse – dotazy: 

 p. Hampl podal dotaz na možné snížení ceny vstupného na kulturní programy, filmová 
představení, kterých se žáci zúčastňují v KASSu Chodov, upozornil na velkou finanční 
zátěž pro rodiny s více dětmi.  
Škola zajistí, aby se návštěvy představení v jednom měsíci nekryly- představení pro ŠD a 
zároveň představení pro školu. ŠD bude navštěvovat filmová představení maximálně 1x za 
dva měsíce. 

 p. Šimmerová podala dotaz na ukončení klasifikace žáků ve 2.pololetí v souvislosti 
s dřívějším ukončením školního roku a dotaz, zda bude škola organizovat školy v přírodě. 
Klasifikace pro žáky 2.stupně bude uzavřena v prvním červnovém týdnu, poté proběhne 
pedagogická rada. Školy v přírodě pro žáky 2.stupně letos organizovat nebudeme, žáci 
mohou vyjet na školní výlet, žáci 9.ročníku na výlet v délce trvání 3 pracovních dnů. Pro 
třídy na 1.stupni se nic nemění – mohou vyjet na školní výlet nebo na školu v přírodě. 

 
 
V Chodově 15.10. 2014     Zapsala Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy 


