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Program výborové schůze SRŠ – 24.11. 2015 
 

1) zahájení schůze  
 

2) seznámení s programem jednání 
- seznámení s novými členy ve výboru 
- funkce ve výboru – potvrzení ve funkci, popř. nové volby 
- organizační otázky výboru 
- pokladna SRŠ 
- informace ředitelství školy 
- diskuse a dotazy 
-  

Noví členové výboru: 
1. třídy: 1.A –   Martina Homolková, 1.B – Michaela Štěpánová, 5.B – Ladislav Zapf, 6.A – Jiří 

Hampejs, 6.B – Soňa Jirků 
 

2. hlavní funkce ve výboru:  
Schůze potvrdila funkcionáře výboru na další školní rok 
předseda - Pavlína Podolníková 
místopředseda – Karel Hampl 
členové revizní komise:  Lenka Kozumplíková, Ivana Fránová a  Kateřina Lubasová 

           pokladník – Věra Košková           
 
 
Práva členů výboru (pro nové členy) 

 funkční období ustanovených orgánů – 1 rok, poté potvrzení ve funkci nebo nové volby 

 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.  

 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 

 založeno v dokumentech SRŠ 
 
 
2) Informace ředitelství školy: 

- Obsazenost školy – počet žáků 
- Kroužky ve škole a školní družině + reedukace SPU, náprava řeči 
- Další aktivity – plavání, Mládež a kultura, sběr, prodej mléka, ovoce do škol 
- Konzultační hodiny pro rodiče, ruší se konzultační hodiny v prosinci (nahrazují je třídní 

schůzky 26.11. 2015. 
- 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 26.11. 2015 
- Žádost směrem k rodičům 1.stupně – pro domácí úkoly je možné chodit pouze po 

telefonické domluvě s konkrétním učitelem 
- Uvolňování žáků z tělesné výchovy a plavání - pravidla 
- Opravy během hlavních prázdnin 
- Výhled oprav a stavebních úprav související s přestěhováním školy 

 
 
3) Změny ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni – žádost o zapsání změn – 
1) název (v souladu s NOZ,  2) změna sídla (důvodem – stěhování školy), 3) změna stanov (v 
souladu s NOZ). Bod 1 a 2 byl Krajským soudem schválen 
Název: Sdružení rodičů ZŠ Smetanova 738 Chodov, z.s. 
Sídlo: Smetanova 738, 357 35 Chodov 
 
Bod 3) – nové stanovy – schváleny nebyly, závada byla spatřena v nejednoznačném určení 
statutárního orgánu a způsobu, jak tento orgán za spolek jedná. 
 
4) Nové stanovy (odstranění shora uvedených závad). Nové stanovy byly schváleny všemi 
přítomnými členy spolku. Stanovy nabydou účinnosti 1.12. 2015. 
 
5) V souvislosti s novými stanovami spolku bude podána žádost o zapsání změn do rejstříku 
soudu, zajistí ředitelka školy Mgr. Iva Šípová ve spolupráci s předsedkyní SRŠ p. Pavlínou 
Podolníkovou. 
 
6) Změna směrnice pro vyplácení odměn žákům za účast soutěžích – účinnost od 1.5. 2015 
 
7) Výborová schůze jednohlasně odsouhlasila příspěvek na 70. výročí školy – do 10 000 Kč. 
(reklamní předměty, drobné dárky, občerstvení apod.). Oslavy školy proběhnou v měsíci květnu 
formou Dne otevřených dveří v budově 1.stupně v ulici Dukelských hrdinů. 

 
 
 

 
 
V Chodově 24.11. 2015     Zapsala Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy 


