
 

  

ZÁPIS Z ŘÁDNÉ SCHŮZE SRPDŠ ZE DNE 3.10.2017 

 
1) Úvod 

Předseda SRPDŠ Mgr. Jaroslav Štěpán přivítal přítomné zástupce jednotlivých tříd a 

nastínil hlavní záležitosti potřebné k projednání. Též přivítal pana ředitele Mgr. Františka 

Majera, který předvedl ukázku nových školních sportovních dresů, které navrhli žáci ZŠ 

Komenského a po jejich schválení SRPDŠ pomohlo s jejich financováním.  

 

2)        Diskuze o prodeji lístků na závěrečnou školní akademii 

Každý rok se setkáváme s nespokojeností mnohých rodičů s prodejem lístků na školní 

akademii. Od loňského školního roku se lístky začaly prodávat v sobotu v IC - tj. počátek 

prodeje, který pokračoval následující týden až do vyprodání lístků. Vzhledem k tomu, že v 

náchodském informačním centru probíhaly organizační změny, nebyl datum počátku prodeje 

všem rodičům dostatečně brzy sdělen. Tento školní rok bude všem zájemcům sdělen termín 

počátku prodeje dostatečně dopředu, aby si  mohly lístky včas zakoupit. Zástupci tříd budou 

apelovat na rodiče, aby v případě zájmu širší rodiny navštívili příbuzní žáků dopolední 

představení a večerní představení bylo pro rodiče vystupujících. 

 

3) Financování ochranných plášťů na hodiny chemie 

Na hodiny chemie, při kterých probíhají pokusy a jedná se o práci s “ nebezpečnými” 

prostředky je nutné nosit ochranný oděv v podobě plášťů, které si žáci mohou zakoupit za cca 

400-500 Kč. Z úsporných důvodů nejsou pláště povinné, lze je nahradit jiným oděvem, např. 

delšími košilemi, zástěrami apod. Vše nehořlavé, ne ze silonových a umělých materiálů. 

 

4) Návrhy třídních zástupců ohledně motivace žáků při sběru papíru 

Jedná se o odměny pro aktivní sběrače papíru buď v rámci jednotlivců nebo 

kolektivů, v úvahu připadají výlety, dětské zábavní akce, popř. odměny v podobě knih, her 

apod., do budoucna se bude projednávat… 



5)  SRPDŠ podpořilo: 

- 3-5 třídy- časopisy na angličtinu+ CD 

- multifunkční učebnice 

- pomůcky na geometrii 

- tabule s časomírou 

- chov výra velkého + stavba voliéry 

- napáječky pro hlodavce ( škol. pozemek ) 

- sportovní týmové dresy a mnoho dalších věcí spojených s výchovně vzdělávacím 

procesem dětí. 

 

6) Burza sportovních potřeb  

Výhledově se připravuje burza sportovních potřeb ( sjezdové lyže, helmy, běžky, boty 

apod. ), zatím je v jednání s p. uč. Zdeňkem Bornou. 

 

7) Rozpočet SRPDŚ 

 Vždy navržen jako přebytkový, učitelé jsou seznámeni se skutečností, že se v případě 

svého požadavku obrátí na vedení školy a následně na p. Bartoňovou a pana Dvořáka, kteří 

jsou zástupci pro I. a II. stupeň. Po schválení požadavku jim budou financovány konkrétní 

potřeby. 

 

8) Schválené záležitosti spojené s  dalším fungováním SRPDŠ 

- příspěvek SRPDŠ- 200 Kč / rodina- jednohlasně schváleno 

- zvýšení příspěvku na odměny pro třídu - 1500 Kč / třída- jednohlasně schváleno 

- pomůcky na hodiny hudební výchovy - 11 100 Kč - jednohlasně schváleno 

- zeměpisné, dějepisné mapy pro I. a II. st. - jednohlasně schváleno 

- volba 3 nových členů výboru SRPDŠ jako náhrada za 3 odstupující členy.  Zvoleni- p. 

Mutsch, p. Dvořák a paní Martina Dobešová. Schváleno většinou třídních zástupců, 

jeden se zdržel hlasování. 

 

 

 



9) Závěrečná diskuse výboru s třídními  zástupci 

 Jeden z přítomných třídních zástupců nastínil domnělé problémy týkající se fungování 

školního pozemku. Získaly jsme nepodložené informace o špatném zacházení se zvířaty na 

pozemku, jejich týrání hlady, zanedbávání , nedostatečné péči, častým úmrtím apod. Jsme si 

však jisti, že Mgr. Zdeněk Borna  vede žáky k příkladnému starání se o chov malých zvířat, 

praktickým činnostem spojených s prací v přírodě, pěstitelstvím, kutilstvím a tomu 

nasvědčuje i nedávná kontrola, která na pozemku proběhla a shledala vše v naprostém 

pořádku.  Pokud se někdo z rodičů domnívá, že na škol. pozemku neprobíhá vše dle jeho 

představ, nechť se obrátí na Mgr. Zdeňka Bornu a může si domluvit návštěvu pozemku, 

seznámit se s jeho chodem apod. V případě zájmu učitelů a rodičů lze smluvit i třídní 

schůzku na školním pozemku spojenou s jeho prohlídkou.  

 

 

Zapsala: Hana Rýdlová 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


