
ZÁPIS ZE SCHŮZE SRPDŠ – 14.9.2022 

Všechny přítomné rodiče přivítala paní ředitelka Mgr. Libuše Davidová, představila 

pedagogický sbor, nové učitele, asistenty pedagoga a školní asistenty. 

 Školní vzdělávací program nese název „Zdravá škola pro všechny“. Škola se zaměřuje 

mimo jiné na EVVO a ekologii, je ekoškolou a buduje a zdokonaluje přírodní zahradu. 

Svůj program má i mateřská škola – „Ve školičce je nám prima, ať je jaro, léto, podzim, 

zima“ a roční plán je Rok se Sovičkou/Želvičkou. 

Školní družina má vzdělávací program „Jeden za všechny, všichni za jednoho!“ 

Rodičům byly připomenuty některé důležité části školního řádu (celé znění školního 

řádu a další dokumenty školy jsou na webu, nebo k nahlédnutí v kanceláři školy). Především 

jde o povinnost omlouvání dětí a hlášení infekčních onemocnění. Také povinnost účasti dětí na 

odpoledním vyučování.  

Paní ředitelka zmínila změnu skladby vyučování, kdy je 6 vyučovací hodina volná a pak 

teprve následuje odpolední vyučování. Během šesté hodiny se střídají třídy na obědě. 

Zmínila organizaci školního roku (je i na webových stránkách). Předem upozornila na 

ředitelské volno, které bude 18.11.2022. 

Akce, které škola plánuje se uskuteční, bude-li příznivá situace a také bude-li zájem ze 

strany dětí a jejich rodičů. Pro děti je připravena pestrá nabídka možností, na níž se mohou děti 

předběžně nahlásit.  

Lyžařský výcvikový kurz 9.-13. ledna 2023.  

Dále bude nabídnuta Francouzská riviéra, Švýcarsko a Itálie, nebo Anglie se spaním 

v rodinách. Ozdravný pobyt u moře, destinace by byla upřesněna dle cenové nabídky cestovní 

kanceláře.  

Mezi plánované akce patří Zpívání na schodech – 20.prosince 2022, 19. školní bál – 

24.března 2023 a Akademie ke Dni matek – 11.května 2023. 

EŽK je společně s diářem stěžejní pro komunikaci a omlouvání dítěte. Rodiče a zákonní 

zástupci musí omlouvat dítě přes své přihlašovací údaje.  

ZŠ a MŠ je zapojena i v tomto roce do OP VVV III (operační program-věda, výzkum, 

vzdělávání). 

Rodiče odsouhlasili zvýšení příspěvku do SRPDŠ z 300,- Kč na 400,- Kč a částečné 

hrazení pracovních sešitů. 

Zápis do základní školy bude 11.4.2023 

Zápis do mateřské školy bude 9.5.2023 

Aktuální jídelníček a ceny stravného jsou na webu školy. 

 

 

 



Pan učitel Mgr. Pavel Nováček seznámil s příjmy a výdaji spolku.  

Za období: září 2021 - srpen 2022 

příjmy: 233 932,12,- Kč 

výdaje: 107 614,35,- Kč 

zůstatek k 31.8.2021: 30 849,60,- Kč 

konečný zůstatek k 31.8.2022 : 157 167,37,- Kč 

Pokud by měl někdo zájem, veškerá dokumentace o financích a hospodaření spolku je 

k nahlédnutí v kanceláři školy. 

 

Před ukončením schůzky paní ředitelka popřála všem především pevné zdraví a klidný 

rok bez distanční výuky.  

 

Rodiče se následně rozešli do tříd, kde zvolili nebo potvrdili třídního důvěrníka a byly 

jim poskytnuty základní informace týkající se jejich dětí. 

 

 

 

Sepsala: Bc. Iva Svobodová 

 

 

TŘÍDNÍ DŮVĚRNÍCI PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

MŠ Michaela Potůčková 

1. třída Michaela Roupcová, DiS. 

2. třída Lucie Doležalová 

3. třída Bohumil Potůček 

4. třída Alena Cafourková 

5. třída Kateřina Hambálková 

6. třída Kateřina Pekárková 

7. třída Jana Smolková 

8. třída Bc. Iva Svobodová 

9. třída Hana Burianová 

 


