
Záznam z výborové schůze SRŠ – 29.4. 2013 

 
1. Přivítání přítomných 

2. Program: 

a) Schválení nových stanov Sdružení rodičů 

b) Poděkování za práci zástupcům třídy IX. A – Kateřina Rýdlová, IX. B – Lada 

Kaminská a IX. C -  Miroslava Netíková 

c) Poděkování za práci ve vedení Sdružení: Kateřina Rýdlová (předsedkyně 

Sdružení), Lada Kaminská a Miroslava Netíková (členky revizní komise) 

d) Volba nového předsedy, místopředsedy a nových členů revizní komise s účinností 

od 1. 7. 2013 

e) Informace ředitelství školy   

f) Stav pokladny SRŠ 

g) Různé 

1. Schválení Stanov. Členům Výboru byly předloženy nové Stanovy Sdružení rodičů 

1. ZŠ, byly jednohlasně schváleny. 30. 4. budou Stanovy zaslány k registraci na 

MVČR. Výborová schůze pověřila předsedkyni Sdružení, aby zapracovala do Stanov 

případné připomínky MVČR a takto upravené Stanovy opětovně předložila na MVČR. 

 

2. Volby členů představenstva Sdružení rodičů 1. ZŠ Chodov. Výborová schůze 

jednomyslně schválila do funkcí níže uvedené členy Sdružení. Nástup do funkce 

1. 7. 2013. 

Předsedkyně Sdružení – Pavlína Podolníková 

Místopředsedkyně Sdružení – Kateřina Pšeničková 

Členky revizní komise: Lenka Frolíková, Ivana Fránová, Jaroslava Jindrová 

 

3. Informace ředitelství škol 

 

a) Úkoly z minulého výboru SRŠ  

 zajistit převedení účtu SRŠ do banky s nižšími poplatky – převedeno do ČSOB (1. rok 

vedení účtu zdarma, dále – výhodnější než v České spořitelně). Jako občanské 

sdružení nemá účet SRŠ takové výhody jako jiné podnikatelské subjekty či fyzické 

osoby. 

 

 jednání školníka z 1. stupně – projednáno, byl si vědom výtek. Prosí o dodržování 

dnů, které jsou určeny pro výběr. 

 

 KASS – hlučnost ozvučení při filmových představeních – stačí se jen domluvit se 

zvukařem 

 

 

 

b) Další informace ze života školy  

 Rozmisťování žáků – stav k 23. 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., 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 

 Povinný cizí jazyk ve 3. ročníku – anglický jazyk, pokračování nepovinného cizího 

jazyka ve 4. ročníku – německý jazyk, dotace 1 hodina/týden 

 Druhý cizí jazyk v 8. ročníku – budou otevřeny dvě skupiny – RJ/NJ – dotace 

3 hodiny/týden 

 Systém volby volitelných předmětů pro školní rok 13/14   

 Příprava školního roku 2013/2014 – počty žáků, třídní učitelé 

 Opravy během hlavních prázdnin - výměna podlahové krytiny ve školní jídelně a 

přilehlém prostoru šaten, výměna stropních svítidel ve školní jídelně, malování 

jídelny a kuchyně, malování kmenových tříd na 2. stupni, oprava podlah v jedné 

učebně, kanceláři školy a některých kabinetech, výměna tabulí v kmenových 

učebnách na 2. stupni, odvedení drenážních vod – dokončení sanace budovy školní 

jídelny a školní kuchyně + další běžné opravy a údržba. 

 17. 5. – vyhlášeno ředitelské volno z organizačních důvodů, žákům 1. stupně bude 

nabídnuto hlídání ve škole – zajistí vychovatelky ŠD 

 Na webových stránkách školy budou viset výsledky dotazníkového šetření – MAPA 

ŠKOLY, kterou pro školu zpracovávala firma SCIO. Šetření se v lednu/únoru 2013 

zúčastnili žáci, jejich rodiče, učitelé tříd s označením A + 5. B. 

 

c) Stav pokladny SRŠ    

 

d) Žádost o schválení čerpání z pokladny SRŠ ….. odsouhlaseno 

1) Poslední zvonění, odměny pro vybrané žáky (á 200 Kč/žák, max 15 žáků), 

pro třídní učitele vycházejících žáků (á 300 Kč/TU, 3 X TU)  

 

2) 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 

 

e) Výběr zástupce SRŠ na Poslední zvonění – Mgr. Kateřina Rýdlová, předsedkyně 

Sdružení 

 

 

f) Různé 

 

 Členové Výboru Sdružení doporučují nevařit ve školní jídelně – smažený sýr a 

hranolky/americké brambory…. sýr je tvrdý, brambory gumové, protože není 

možné zajistit okamžitý výdej. 

 Ředitelka školy nabídla členům Výboru možnost schůzky s vedoucí školní jídelny, 

která fundovaně vysvětlí skladbu jídel podle spotřebního koše a další případné 

dotazy. 

  

 

 

Zapsáno dne 30. 4. 2013 


