
Záznam z  výborové schůze SRŠ – 25.5. 2021 
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 + žádosti o čerpání 
e) Různé 

ad. a) Volby popř. potvrzení funkcí  

předsedkyně –  návrh: Mgr. Lenka Nesměráková (dosud zastávala funkci místopředsedkyně)…….zvolena 

místopředseda – návrh: Mgr. Hana Housková (za 1.A)……zvolena 

členové revizní komise – potvrzení stávajících členů: Martina Homolková, + návrh na doplnění Soňa Paříková (za 
5.B)  a Barbora Henzselová (za 1.B)…..potvrzeno, zvoleny 

Výborová schůze zvolila všechny navržené kandidáty.  

 
ad b) Poděkování za práci zástupcům 9.tříd – 9.A – L. Nesměráková, 9.B . – p. Benešová, 9.C – p. Baranovský 

 

ad c) Informace ředitelství školy 

 Rozmisťování žáků – stav k 25.5. – odchody na víceletá gymnázia, informace o stavu přijímacího řízení – 

vycházející žáci 

 Informace o akcích, které proběhnou do konce školního roku – Poslední zvonění…… 

 Druhý cizí jazyk v 8. ročníku 21/22 – volba jazyka v současné době, 9.ročník pokračuje 

 ISIC karty 

 Informace o zahájení školního roku 2021-2022 – třídnictví, počty tříd a žáků, ŠKOLNÍ DRUŽINA – PRO 

ŽÁKY 4. A 5. ROČNÍKU (dochází k výraznému poklesu žáků, demografický vývoj, nabízí se tato možnost) 

 Neinvestiční poplatek ve školní družině – po dobu uzavření školní družiny delší než 5 pracovních dnů je 

možné poměrně snížit neinvestiční poplatek (u nás 100 Kč/měsíc)… vedoucí vychovatelka spočítá vratky za 

dobu uzavření škol (distanční výuka) a bude kontaktovat rodiče: 1) kdo již dále nebude navštěvovat 
ŠD….vrácení peněz, kdo bude pokračovat 21/22….převedení na příští školní rok 

POZOR: Neinvestiční poplatek  se nevrací, pokud je žák do ŠD přihlášen, ale z nějakého důvodu nechodil, 

přestože ŠD byla otevřená!!! 

 Plánované opravy – hlavní prázdniny 

1) malování 4 tříd na 2. stupni (oškrábání staré malby, nový štuk, malování, olejové sokly) 

2) havarijní oprava podlahy ve školní kuchyni a v místnosti pod ní 

3) oprava vodovodní přípojky 
4) rekonstrukce jednoho oddělení školní družiny – bude sloužit jako 5. oddělení od 21/22 

celkem opravy 1 100 000 Kč.  

 

ad d) Stav pokladny SRŠ – příjmy a výdaje od poslední výborové schůze 
    

Žádost o schválení čerpání z pokladny SRŠ – všechny žádosti byly Výborem schváleny 

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) 

 
2) Výbor odsouhlasil pomoc škole s nákupem pracovních sešitů pro žáky 1.-9.ročníku dle přiloženého 

seznamu. Seznam byl rodičům zaslán písemně, ti souhlas vyjádřili svým podpisem. Tyto souhlasy budou 

uloženy v kanceláři školy u pokladní p. Koškové. Peníze vyberou třídní učitelé, nákup sešitů zajistí pokladní 

SRŠ p. Košková 
 

ad e) Různé 

1) Poslední zvonění 29.6. 2021 od 17:00 v KASSu – předání dárků vyznamenaným žákům a TU 9.r. - p. 
Nesměráková  (předsedkyně SRŠ)  

2) Schválení kandidátní listiny do Školské rady za zákonné zástupce – předložená kandidátní listina byla 

Výborem SRŠ schválena 
3) Výbor SRŠ byl informován o způsobu voleb do Školské rady 

4) Fotografování tříd proběhne buď v září 2021, nebo pokud bude možné fotit se bez roušek bez dodržení 2m 

rozestupů může proběhnout ještě do konce tohoto školního roku 

Zapsáno 25.5. 2021                                    Zapsala: Mgr. Iva Šípová 


