Zápis schůze třídních důvěrníků SRPDŠ
při ZŠ Dobrá Voda u Č. B. dne 13. března 2017
Přítomni
Lucie Brzáková, I.A
Hana Dušáková, I.B
Martina Haberlová, II.
Stanislav Augustin, III. A
Markéta Sudová, III. B
Lucie Vaňková, IV. B

důvěrníci:
Pavla Bergmannová, V.
Beredzas Michal, VI. A
Milan Mach, VI.B
Petra Říhová, VII.
Miroslav Vaníček, VII.
Michaela Schwarzová, IX.

Dále přítomna:
Marta Kozáková, zástupkyně ředitelky
Provedením zápisu pověřena p. Bergmannová.

Na úvod přednesla zástupkyně Kozáková informace ze strany vedení školy:
− Velikonoční jarmark se koná 11. dubna od 15 do 17 pod záštitou žákovského parlamentu, rodiče jsou
požádáni, aby přinesli dobroty k občerstvení – předat ráno učitelům
− pokračuje sběr elektroodpadu – soutěž probíhá do 31. května, možno přinést velké i malé přístroje.
− budova školy je zkolaudovaná po přístavbě, ještě ovšem probíhají dokončovací práce a bude
zahájeno řešení okolí školy
− bylo zprovozněno zádveří u „malého“ vchodu do školy. Rodiče, kteří jdou vyzvednout děti z družiny,
nemusí čekat na větru a v zimě
− dotaz na rodiče, zda chtějí pro své děti dostávat neochucené mléčné výrobky v rámci akce „mléko do
škol“
− je třeba vyřešit otázku dalšího formálního fungování SRPDŠ. Dosavadní neformální systém není déle
udržitelný, chceme-li mít v pořádku účetní vztahy, přístup k účtu, způsob zasílání výpisů apod.
Hlasování: Kdo je pro založení registrovaného spolku SRPDŠ (zapsaný spolek) při naší základní škole?
Pro: 11, Zdržel se: 1. Schválena registrace SRPDŠ jako zapsaného spolku.
Úkol: Augustin, Sudová – připraví podklady pro podání žádosti o registraci zapsaného spolku
k rejstříkovému soudu s tímto personálním obsazením:
Statutární zástupce: Markéta Sudová
Pokladník: Jan Brzák
Revizor: Vendula Procházková
Do konce března se S. Augustin a M. Sudová ozvou ostatním důvěrníkům s informací o dalším postupu.
Další kroky: proběhne převod peněz na nový účet, je v úvaze transparentní účet.
Škola bude spolupracovat na dosavadním způsobu vybírání peněz (členských příspěvků).

Další témata:
M. Schwarzová – Kdy bude Zamykáme školu?
M. Kozáková: Termín ještě není stanoven.
M. Sudová – připomněla otázku nápojového automatu, debata, hlasování.
Hlasování: Kdo je pro neprodloužení smlouvy o umístění nápojového automatu ve škole?
Pro: 12, neprodloužení smlouvy schváleno jednomyslně.
M. Sudová: Opětovné připomenutí bezpečného parkování před školou – neparkovat na přechodu ani v
blízkosti přechodu
M. Kozáková – v době jarmarku doporučujeme rodičům parkovat za školou a ne v ulici Na Vyhlídce.
M. Mach – navrhne dobrovolníkům, kteří hlídají ráno přechod před školou, aby řidičům připomínali i
správné (bezpečné) parkování
M. Sudová – připomněla další téma z minulé schůzky – otázku několika rodičů na nedostatek
pohybových aktivit ve škole. Dotázala se, zda v této věci je nějaký posun a škole se podařilo situaci
vyřešit.
M. Kozáková – o další kroužky nebyl i z důvodů časových možností učitelů zájem, či nebylo lze skloubit
časové možnosti učitelů a prostor v tělocvičně. Ještě doplnila, že kroužky končí v květnu a v červnu
probíhají náhradní hodiny
M. Mach – zmínil téma kvalita obědů ve školní jídelně. O této problematice se rozvinula velice bohatá a
podnětná debata, kterou z časových důvodů nebylo možno dokončit a dovést ke konkrétním závěrům,
proto se důvěrníci shodli, že se všichni k této debatě opět vrátíme.

Zapsala: P. Bergmannová

Ověřila: M. Sudová

