Zápis schůze třídních důvěrníků SRPDŠ
při ZŠ Dobrá Voda u Č. B. dne 12. října 2015

Přítomni důvěrníci:
Haberlová, Martina, I.
Stanislav Augustin, II. A
Markéta Sudová, II. B
Vendula Procházková, III. A
Lucie Vaňková, III. B
Pavla Bergmannová, IV.

Gabriela Švehlová, V. A
Miloslav Mach, V. B
Petra Říhová, VI.
Miroslav Vaníček, VII.
Michaela Schwarzová, VIII.
Robert Šuster, IX.

Dále přítomny:
Věra Mičanová, hospodářka SRPDŠ
Dana Nováková, ředitelka školy
Marta Kozáková, Zástupkyně ředitelky

Program:
1. Informace od vedení školy, které třídní důvěrníci předají rodičům
2. Volba předsedy, hospodáře a kontrolora
3. Schvalování žádostí o příspěvky
4. Diskuse

Nejprve paní ředitelka Nováková požádala důvěrníky o předání těchto informací ve třídách:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

8. prosince 2015 vánoční koncert v kostele od 18:00 hodin
22. prosince vánoční besídka v hale školy od 9:00
15. a 16. ledna zápis do prvních tříd
22. března Velikonoční jarmark v hale školy
17. května akce Odemykáme školu od 17:00
14. června akce Zamykáme školu - bude probíhat snad i venku (nádvoří, zahrada), nebude besídka
(vystoupení všech tříd) jako dosud, bude jen rozloučení s devátou třídou a poté bude zábava pro
děti, rodiče a další rodinné příslušníky. Ředitelka vyzvala rodiče, aby nabídli, jak mohou přispět k
uspořádání hezkého odpoledne (zábava, posezení, občerstvení apod.) Nabídky a nápady mají
rodiče posílat paní ředitelce do konce kalendářního roku. Pan Augustin přislíbil prověřit možnost
zajištění kapely, je potřeba zajistit stoly, lavice
7) termíny třídních schůzek jsou na webu školy
8) v souvislosti s rekonstrukcí kuchyně a jídelny se v červnu 2016 pravděpodobně nebude ve škole
vařit vůbec. V úvahu přichází i konec školního roku v pátek 24. června. Paní ředitelka prověřuje jiné

možnosti stravování a na poslední červnový týden možnost družiny pro děti, pro které nebudou
mít rodiče zajištěno "hlídání".
9) Dále paní ředitelka Nováková uvedla, že si někteří rodiče stěžovali či se jim nelíbí, že žáci školy
chodí hromadně 2x ročně do kina. Proto požádala třídní důvěrníky, aby ve svých třídách zjistili, zda
rodiče s návštěvou kina souhlasí či nikoli.
Paní zástupkyně Kozáková informovala o úspěchu v soutěži Zelená škola a vyzvala rodiče, aby i nadále
schraňovali elektroodpad, baterie a tonery do tiskáren (žárovky ne). Škola také pokračuje ve sběru
hliníku, papíru, kůry citronové a pomerančové. Dále paní zástupkyně Kozáková sdělila, že škola uvítá
materiální pomoc na pracovní vyučování (zbytky látek, provázků, vlny, překližky a podobně)
Paní zástupkyně Kozáková informovala o certifikátu Rodiče vítáni - škola na webových stránkách zveřejní
podmínky, které se zavazuje plnit. Důvěrníci odsouhlasili zaslání přihlášky k získání certifikátu.
Další informace od paní zástupkyně se týkala bruslení ve 3. - 5. třídách. Bude probíhat od ledna 2016 a
podrobnosti budou upřesněny později. Režim bude obdobný jako při plavání. Autobus bude odjíždět od
školy v 7:45 a ti, co nebudou chodit na bruslení se v té samé době přidají k tělocviku v jiné třídě.
Poslední informace od paní zástupkyně se týkala šachového kroužku – cena je 1000Kč za pololetí a
informace jsou na webu školy.
Poté důvěrníci hlasovali o předsedkyni, hospodářce a kontrolorce sdružení. Hlasováním byla schválena
tato jména: předsedkyně Markéta Sudová, hospodářka Věra Mičanová, kontrolorka Vendula
Procházková. V. Mičanová upozornila, že je členkou sdružení poslední rok, bude třeba hledat náhradu
od příštího školního roku.
Dále důvěrníci schválili výši příspěvku 300Kč, platí jen starší ze sourozenců. Příspěvky od rodičů vybere
škola prostřednictvím třídních učitelů do konce měsíce října. Poté zástupkyně předá sdružení seznam
platících rodičů.
Škola předložila žádosti o čerpání z fondů SRPDŠ v celkové sumě 54 120Kč.
Bergmannová navrhla šetřit peníze na dovybavení nově zrekonstruovaného okolí školy - po dokončení
přestavby školy. Dále uvedla, že nesouhlasí s výdajem na zájezd pěveckého sboru z důvodu malého počtu
dětí a vysoké částky.

Hlasování o výdajích proběhlo pro všechny položky dohromady:
pro: 10, proti: 0, zdržely se: 2 (Bergmannová, Procházková).

Zapsala: V. Procházková

Schválila: M. Sudová

Příloha: přehled schválených výdajů

Výdaje z fondu SRPDŠ schválené dne 12. 10. 2015:
1. odměny na karneval /Miková P./

2 000 Kč

2. sladkosti na Mikuláše /Miková P./

1 500 Kč

3. dárky pro deváťáky - 300 Kč na žáka /Miková P./

6 600 Kč

4. odměny pro žákovský parlament /Nováková G./

2 000 Kč

5. předplatné časopisu Gate do šk. knihovny /Nováková G./

240 Kč

6. předplatné časopisu RR do školní knihovny /Nováková G./

180 Kč

7. příspěvek na literární, historickou exkurzi pro žáky II. st. /Veverková A./

10 000 Kč

8. přísp. na dopravu pro pěvecký sbor – účast na fest. DPS /Veverková A./

8 000 Kč

9. příspěvek na dopravu pro žáky 7. a 8. tříd /lyžařský kurz/ 300 Kč /žák
Na lyžařský kurz pojede max. 35 žáků /Beňová P./

10 500 Kč

10. příspěvek třídám na velikonoční jarmark 700 Kč na třídu /tř. učitelé/

9 100 Kč

11. příspěvek na občerstvení a prac. dílny na vel. jarmark /Nováková G./

2 000 Kč

12. ladění a oprava piana

1 000 Kč

13. knihy v angličtině do knihovny /H. Koudelková/

1 000 Kč

_________________________________________________________________________
Celkem ……………………………………………………………....................................................................................................…. 54 120 Kč

