Záznam z výborové schůze SRŠ – 26.4. 2016
1. Přivítání přítomných
2. Program:
a) Volba členů Výboru
b) Poděkování za práci zástupcům 9. tříd, jejichž členství ve Výboru letošním školním
rokem končí
c) Informace ředitelství školy
d) Stav pokladny SRŠ
e) Různé
ad. a) Volby popř. potvrzení funkcí s nástupem do funkce k 1.9. 2016
předsedkyně – zvolena Bc. Kateřina Lubasová
místopředseda – zvolena Lenka Kozumplíková
členové revizní komise – zvoleny: Martina Homolková a Soňa Jirků, potvrzena Ivana Fránová
Výborová schůze zvolila navržené kandidáty všemi hlasy přítomných.
Úkol: Ředitelka školy ve spolupráci s dosavadní předsedkyní SRŠ p. Podolníkovou zajistí nutné změny u
rejstříkového soudu – změna statutárního orgánu.
ad b) Poděkování za práci zástupcům 9.tříd – 9.A – Jan Kaminský , 9.B – Alena Křivánková
ad c) Informace ředitelství školy
1. Úkoly, které vyplynuly z jednání výboru 24.11. 2015
 Nedošlo ke schválení stanov z důvodu nejednoznačného určení statutárního orgánu a způsobu, jak
tento orgán za spolek jedná. Podána nová žádost na schválení….proběhlo.
2. Nové informace
 Rozmisťování žáků – stav k 26.4. – 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., exkurze, výlety, školy v přírodě, Poslední zvonění, výstava prací žáků
v galerii DDM Bludiště
 Povinný cizí jazyk ve 3. ročníku – anglický jazyk,
 Druhý cizí jazyk v 8.,9. ročníku – 8.ročník – 4 skupiny (2x Rj, 2x Nj), 9.ročník – 4 skupiny (2xNj, 2x
Rj), v současném 7.ročníku proběhne anketa – volba jazyka
 Testování žáků 6.ročníku – sociální gramotnost
 Oslavy školy – informace na webových stránkách školy, Zpravodaj města Chodova, kabelová
televize a další periodika
 20.5. 2016 – ředitelské volno z důvodu konání „oslav školy“. Nebude v provozu ŠD.
ad d) Stav pokladny SRŠ – příjmy a výdaje od poslední výborové schůze
Žádost o schválení čerpání z pokladny SRŠ
1) Poslední zvonění, odměny pro vybrané žáky (á 200 Kč/žák, max 10 žáků), pro třídní učitele
vycházejících žáků) (á 300 Kč/TU, 2 X TU) + moderátorka akce (zajišťuje KASS).
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 sběrače.
3) Výbor odsouhlasil pomoc škole s nákupem pracovních sešitů pro žáky 1.-9.ročníku dle
přiloženého seznamu. Seznam bude rodičům prezentován prostřednictvím členské schůze SRŠ

(třídní schůzky), kde rodiče svým podpisem ztvrdí souhlas s nákupem. Tyto seznamy budou
uloženy v kanceláři školy u pokladní p. Koškové. Peníze vyberou třídní učitelé, nákup sešitů zajistí
pokladní SRŠ p. Košková.
4) Příspěvek SRŠ na oslavy 70. výroční české školy – odsouhlaseno v listopadu 2015 – 10 000 Kč +
sponzorské dary účelově vázané na oslavy. Postup čerpání: 1) sponzorské dary 2) pokud bude nutné
příspěvek SRŠ
Peníze budou použity na drobné upomínkové předměty, občerstvení do „školní kavárny“ pro
návštěvníky oslav, uhrazení přednáškové činnosti pro M. Bělohlávka a další drobné výdaje.
ad e) Různé
1) Předání dárků TU 9.ročníku za SRŠ - p. Křivánková
2) Poslední zvonění 29.6. 2016 od 17:00 v KASSu
3) Ředitelka školy podala informace o časovém harmonogramu přístavby školy, zateplování školy a opravě
vestibulu, šatnových prostor a sociálního zařízení v přízemí budovy školy ve Smetanově ul.
4) p. Fánová vznesla dotaz na zapojení školy do fotbalové soutěže MC Donald Cup. Dle sdělení ZŘŠ pro
1.stupeň je problém na straně organizátora okrskového kola…. bude dále řešeno.

Zapsáno 26.4. 2016

Zapsala: Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

