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Program výborové schůze SRŠ – 26.11. 2013 
 

1) zahájení schůze – předsedkyně SRŠ 
 

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

Noví členové výboru: 
1. třídy: 1. A – Markéta Hutníková, 1. B – Petr Hofman 

 
2. hlavní funkce ve výboru: předseda -  p. Pavlína Podolníková, místopředseda – Kateřina 

Pšeničková 
členové revizní komise : Lenka Frolíková, Ivana Fránová a Jaroslava Jindrová 

           pokladník – Věra Košková 
 
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.  

 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) Schválení Stanov SRŠ 
Na výborové schůzi 29. 4. jste odsouhlasili nové Stanovy, ty byly zaslány k registraci na MVČR. 
Stanovy byly schváleny bez připomínek 4. 6. 2013 
 
2) SRŠ jako občanské sdružení podávalo v roce 2013 žádost o přidělení finanční dotace na 
projekt „Od stromu ke stromu“, 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: 
9 000 Kč ….. dotace KK 
3 000 Kč …. 20% spoluúčast 
7 500 Kč ….. příspěvek města 
Projekt je úspěšný, kladné ohlasy chodovské i mimochodovské veřejnosti. V úterý odevzdána 
žádost na rok 2014, pokračování, rozšíření dendrologické stezky o alespoň 10 stromů.  
Členové Výboru SRŠ odhlasovali účast v projektu. 
 
3) Stav pokladny SRŠ – pokladní p. Košková (sekretářka školy) 

 založeno v dokumentech SRŠ 

 členové výboru souhlasí s nákupem dárků pro žáky, kteří se umístili v soutěžích, které 
škola organizuje – nákup „do zásoby“. 

 
4) Informace ředitelství školy: 

- Obsazenost školy – počet žáků 
- Nepovinné předměty, kroužky (v ŠD) + 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 prosince (nahrazují je třídní 

schůzky)  
- Prezentace školních webových stránek 
- Humanitární akce na škole, poděkování rodičům za podporu těchto akcí 
- Eko akce na škole – výzva směrem k rodičům a chodovské veřejnosti 
- Vycházející žáci, žáci z 5. ročníku (víceletá gymnázia) – přijímací řízení (termíny, podávání 

přihlášek apod.) 
 
5) Diskuse – dotazy: 
a) možná spolupráce s organizací „Angličtina pro děti a mládež“, výuka s rodilými mluvčími – škola 
s touto organizací spolupracovala, jedná se výhradně o soukromou organizaci, rodiče hradí 
nemalé částky. Škola pronajímala prostory k výuce a zajišťovala dohled. V letošním školním roce 
zájem o spolupráci nebyl – nízký počet přihlášených žáků 
  
b) podpora psího útulku v Chodově – v rámci nějaké školní akce 
  
 
 
 
V Chodově 26. 11. 2013     Zapsala Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy 


