
Program výborové schůze SRŠ – 24.4. 2012 

 
1. Přivítání přítomných 

2. Program: 

a) Na minulém výboru bylo odsouhlaseno, že se výbor bude do budoucna 

scházet pouze 2x ve školním roce a to vždy před konáním třídních 

schůzek tak, aby zástupci tříd ve výboru mohli předat rodičům aktuální 

informace. Dnešní setkání je tedy poslední v tomto školním roce. 

b) Poděkování za práci zástupcům třídy IX.A – Ilona Klášterková a IX.B – 

Olga Zahrádková 

c) Na obou schůzích výboru SRŠ v tomto školním roce nebyli zástupci tříd: 

3. A, 3. B, 5. C, 6. A a 9. B. 

d) Informace ředitelství školy 

e) Stav pokladny SRŠ 

f) Různé 

a) Informace ředitelství škol 

1) Rozmisťování žáků – stav k 17. 4. – víceletá gymnázia (počty žáků) + 

povšechná informace o stavu přijímacího řízení – vycházející žáci 

2) Výsledky zápisu do 1. ročníků - výhled na školení rok 2012-13 (počet tříd) 

3) Informace o akcích, které proběhly nebo ještě proběhnou do konce 

školního roku - sběrová soutěž, recyklohraní, plavání 2. roč., besedy se 

Střediskem prevence kriminality v Chodově a dalšími subjekty, exkurze, 

výlety, školy v přírodě, mládež a kultura, Den Země, Poslední zvonění, 

výstava prací žáků v Městské galerii 

3) Webové stránky školy – 1. stupeň – akce po ročnících, 2. stupeň – podle 

typu akce, ŠD – vlastní záložka 

4) Volba jazyka ve 2. ročníku (nabídka Nj jako nepovinného předmětu ve 2. 

ročníku), nabídka ruského jazyka v 4. a 5. ročníku a pokračování v 6. a 

7. ročníku – podle počtu žáků. Podmínkou zařazení dítěte je nákup učebnice, 

pracovního sešitu. Docházka je povinná pro jeden školní rok. 

5) Premianti 9. ročníku – žáci s výbornými výsledky a žáci, kteří 

reprezentovali školy v různých soutěžích (celkem 10, pojedou na zájezd do 

Prahy – návštěva Senátu a exkurze na pražské letiště – vše v režii města 

Chodova 

6) Omluva za nefunkčnost telefonních linek 

7) Příprava školního roku 2012/2013. Po MD se bude vracet p.uč. Lubasová, 

bude učit na 1. i 2. stupni, pokud budou přijati všichni žáci hlásící se na 

víceletá gymnázia, budeme spojovat 5. třídy – TU – Merunková, Štěrbová  

8) Opravy během hlavních prázdnin zatím plánujeme – malování jednoho 

nebo dvou pater + chodby na 1. stupni, nevymalované 4 místnosti ve ŠD. 

Pokud vyjdou finance – výměna podlahové krytiny za dlažbu ve školní 

jídelně. Malování jídelny, kuchyně. Dokončení sanace budovy ŠJ a ŠD – 



odvedení drenážních vod. Dovymalování prostor, které podléhaly sanaci a 

bylo potřeba počkat, až vyschnou zdi.  

 

b) Stav pokladny SRŠ   

 

c) Žádost o schválení čerpání z pokladny SRŠ  

1) Poslední zvonění (kulturní vystoupení a moderátor (do 2000 Kč), 

odměny pro vybrané žáky (á 200 Kč/žák, max 10 žáků), pro třídní 

učitele vycházejících žáků (á 300 Kč/TU, 2 TU) ……odsouhlaseno 

 

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 ………..odsouhlaseno 

 

 

d) Výběr zástupce SRŠ na Poslední zvonění – p. M. Pizingerová 

 

 

e) Různé 

  


