Zápis schůze třídních důvěrníků SRPDŠ
při ZŠ Dobrá Voda u Č. B. dne 10. října 2016
Přítomni
Lucie Brzáková, I.A
Hana Dušáková, I.B
Martina Haberlová, II.
Stanislav Augustin, III. A
Markéta Sudová, III. B
Lucie Vaňková, IV. B
Pavla Bergmannová, V.

důvěrníci::

důvěrníci:

Vendula Procházková IV. A
Beredzas Michal, VI. A
Novotný Petr, VI. B (místo Milana Macha)
Petra Říhová, VII.
Miroslav Vaníček, VII.
Michaela Schwarzová, IX.

Dále přítomny:
Dana Nováková, ředitelka školy
Marta Kozáková, Zástupkyně ředitelky
Provedením zápisu pověřena p. Bergmannová.
Paní ředitelka sdělila, že důležité informace (termíny prázdnin, kroužky) jsou na webu
školy. Dále uvedla, že 13. 12. bude koncert v kostele a 22. 12. bude dopolední vánoční
besídka ve škole. V květnu bude akce Odemykáme školu, v červnu pak akce Zamykáme
školu. Upozornila na skutečnost, že v jídelně se začnou používat čipové karty a rodiče
dostanou na rodičovských schůzkách informace o jejich nákupu. Případné dotazy mají
rodiče směrovat na vedoucí jídelny, p. Čechovou.
Paní zástupkyně Kozáková poděkovala panu Augustinovi a paní Sudové za zajištění
programu při akci Zamykáme školu. Dále sdělila, že je již možno přinášet sušenou
pomerančovou a citronovou kůru, děti mají odevzdávat třídním učitelům. Děti mohou také
nosit starý papír a hliník. Hliník je nutno dobře třídit, dát pozor na obaly, které jako
hliníkové vypadají, ale jsou to směsné obaly (některá víčka od jogurtů, obaly od kávy, atd.).
Také ne všechny plechovky od nápojů jsou z hliníku, některé jsou ze železa. Je dobré
sledovat znaky pro třídění. Dále děti mohou nosit i elektroodpad, kontejner je v hale školy v
přízemí. Na velikonoční jarmark škola uvítá jakékoli vhodné zbytky látek, bavlnek, drátky,
dřevěné odřezky apod. Velikonoční jarmark se uskuteční odpoledne 11. dubna 2017.
Hospodářem sdružení byl jednomyslně zvolen pan Jan Brzák, bytem Mládežnická
1310/2. Dobrá Voda u Č. Budějovic, tel. 777 661 057, mail john.brzak@gmail.com. Jeho
zvolením důvěrníci odhlasovali, že pro pana Jana Brzáka bude zavedeno podpisové právo k
účtu sdružení a výpisy se budou nadále zasílat na jeho výše uvedenou adresu. Současně se
zřízením podpisového práva pro pana Jana Brzáka bude zrušeno podpisové právo paní Věry
Mičanové a pana Miroslava Vaníčka.
Dále se důvěrníci shodli a hlasováním stvrdili, že předsedkyní zůstává paní Markéta
Sudová (12 pro – 0 proti – 1 se zdržel) a kontrolorkou hospodaření byla schválena paní
Vendula Procházková (12 pro – 0 proti – 1 se zdržel).
Důvěrníci odsouhlasili výši příspěvků 300Kč na jednu rodinu (13 pro – 0 proti – 0 se
zdržel). Placení příspěvků není povinné. Pokud rodina má zájem platit, je obvyklé, že platí
rodina příspěvek jen jednou, i když má ve škole více dětí.

Návrhy na příspěvek ze SRPDŠ ve šk. roce 2016/2017
- příspěvek na lyžařský kurz 300 Kč/žák (pro 37 žáků)…………
- žákovský parlament na odměny, soutěže, jarmark....... ………
- časopisy AJ do školní knihovny předplatné Gate, RaR ……….
- maškarní – ceny ……………………………………………………….………..
- dárky pro žáky 9. tř. – 300 Kč/žák ……………………………………….
- mikulášská nadílka …………………………………………………………..
- literárně historická exkurze žáků II. stupně ……………………..
- výjezd pěveckého sboru ………………………………………………….
- příspěvek třídám na velikonoční jarmark. ………………………
- kloubové modely na nácvik kresby lidské postavy………….
- sady knih do žákovské knihovny po 20 ks
Straka v říši entropie – M. Baňková …
Po strništi bos – Z. Svěrák………………..
Pohádky – M. Macourek …………………
Bylo nás pět – K. Poláček ………………..
Staré řecké báje a pověsti –J.Eislerová, A.Šplíchal …..
Celkem za knihy …………………………………………………………………

11 100 Kč … Mgr. Beňová
4 000 Kč … Mgr. Nováková
500 Kč …Mgr. Nováková
2 000 Kč … Mgr. Koubová
3 900 Kč …Mgr. Koubová
1 500 Kč …Mgr. Koubová
10 000 Kč …Mgr. Veverková
10 000 Kč …Mgr. Veverková
12 000 Kč….Mgr. Kozáková
2 000 Kč .. Mgr. Miková
4 740 Kč (237 Kč/kus)
4 100 Kč (205 Kč/kus)
6 640 Kč (332 Kč/kus)
3 380 Kč (169 Kč/kus)
3780 Kč (189 Kč/kus)
22 640 Kč …Mgr. Šedivá

Celkem……………………………….......................................……79 640 Kč
Výsledek hlasování o jednotlivých položkách:
- příspěvek na lyžařský kurz 300 Kč/žák (pro 37 žáků)
- žákovský parlament na odměny, soutěže, jarmark
- časopisy AJ do školní knihovny předplatné Gate, RaR
- maškarní – ceny
- dárky pro žáky 9. tř. – 300 Kč/žák
- mikulášská nadílka
- literárně historická exkurze žáků II. stupně
- výjezd pěveckého sboru
- příspěvek třídám na velikonoční jarmark
- kloubové modely na nácvik kresby lidské postavy
- sady knih do žákovské knihovny po 20 ks

(8 pro – 3 proti – 2 se zdrželi)
(13 pro – 0 proti – 0 se zdrželi)
(13 pro – 0 proti – 0 se zdrželi)
(13 pro – 0 proti – 0 se zdrželi)
(13 pro – 0 proti – 0 se zdrželi)
(13 pro – 0 proti – 0 se zdrželi)
(11 pro – 0 proti – 2 se zdrželi)
(9 pro – 0 proti – 4 se zdrželi)
(13 pro – 0 proti – 0 se zdrželi)
(12 pro – 0 proti – 1 se zdrželi)
(13 pro – 0 proti – 0 se zdržel)

Paní zástupkyně Kozáková informovala o tom, že 3. - 5. ročníky opět mají možnost
chodit bruslit. Bude se jednat o 8 lekcí. Všechny třídy kromě IV. B. budou chodit určitě. Ve IV.
B je třeba dořešit počet přihlášených. Pokud jich bude málo, nebude možné zajistit správně
rozvrh a výuku pro třídu rozdělenou na bruslící a nebruslící děti. Plavání – v plaveckém
bazénu ČB probíhá rekonstrukce. Proto je letos snížena celková kapacita. Děti ze školky
nebudou chodit plavat vůbec. Situace s dětmi ze školy se vyjasní po skončení rekonstrukce
plaveckého stadionu.
Škola požádala, zda by někdo z rodičů mohl darovat škole písek do doskočiště.
Zájemce má kontaktovat přímo paní ředitelku.
Diskuze k různým tématům.
Opět zazněla připomínka k příliš slanému jídlu ve školní jídelně a dotaz, co lze udělat
pro to, aby se to již nestávalo. Paní ředitelka a paní zástupkyně uvedly, že rodiče mají v
takových případech kontaktovat přímo paní Čechovou v kuchyni.
Paní Říhová vznesla dotaz na problém s nedostatečnou nabídkou pohybových aktivit

pro starší žáky (především II. stupeň). Ukázalo se, že paní učitelka Beňová vede ve čtvrtek
kroužek „Kolektivní sporty“ plánovaný původně jen pro první stupeň. Paní ředitelka a paní
zástupkyně sdělily, že by stálo za úvahu zeptat se paní učitelky, zda se na tento kroužek
mohou přihlásit i žáci z druhého stupně. Pan Miroslav Vaníček coby třídní důvěrník VIII. třídy
(kde je p. uč. Beňová třídní učitelka) dostal tedy za úkol tuto otázku s paní učitelkou
projednat. K nedostatečné nabídce sportovních aktivit paní ředitelka a paní zástupkyně
sdělily, že je to z důvodu možnosti využívání tělocvičny školou pouze do 16 hodin. Poté již je
tělocvična obcí poskytována dalším subjektům.
Další velmi diskutované téma byl režim při vyzvedávání dětí z družiny. Rodiče někdy
musí déle čekat, než jejich dítě z družiny přijde převlečené a tak by se tedy rádi schovali před
větrem a chladem na začátek chodby. Ale paní ředitelka kvůli bezpečnosti dětí nechce rodiče
do budovy školy pouštět, aby se pak nestávalo, že se snadno do budovy dostanou i cizí,
neprověřené osoby. Paní ředitelka uvedla, že již před nějakou dobou se probírala s některými
zastupiteli obce možnost, že se u vchodu do družin vybuduje zádveří, kdy by rodiče čekali v
části chodby, kde již bude teplo, ale nebudou mít přístup do dalších částí budovy. Dále
konstatovala, že se dosud nepodařilo toto opatření realizovat. Proto se třídní důvěrníci shodli,
že cestou zápisu z tohoto jednání osloví opět obec, aby takové opatření naplánovala a
realizovala.
Poslední téma, kterému byla věnována pozornost, byla problematika dalšího zázemí
pro družinové děti. Pan Augustin, který mohl tlumočit situaci z pozice zřizovatele, uvedl, že v
rámci řešení okolí školy po její dostavbě, se počítá se sportovištěm a rovněž s venkovním
zázemím i pro školní družinu.

Zapsala: P. Bergmannová
Ověřila: M. Sudová

