Zápis se schůzky SRPDŠ při MZŠ Velký Osek, dne 17.10.2017
účast: 14 přítomných, 2 omluveni, vedení školy: Mgr. Z. Strejčková, Ing. A. Jílková
1. Všichni zúčastnění souhlasí s uveřejněním aktualizovaných kontaktů na svou osobu na webu
školy.
2. Hospodaření SRPDŠ
- přehled hospodaření SRDPŠ (např. odměny, běžky, SCIO testy, doprava…..)
- nutno dokoupit helmy na běžky
- běžky se využívají na lyžařské výcviky (zde je půjčení 200Kč/týden pro nečlena
SRPDŠ, člen má půjčení na lyž. výcvik zdarma), ale je možno si je zapůjčit i mimo lyž.
výcviky (za cenu 200Kč/týden)
- zvážit, zda by ze SRPDŠ nebyl poskytnut příspěvek na školu v přírodě pro žáky 5. tříd
- probrat možnost založení účtu pro sociálně slabé rodiny, kterým by byly hrazeny
příspěvky (škola v přírodě, lyžařský výcvik)
- hospodaření SRPDŠ bude nově položkově zveřejněno na internetu, aby bylo více
transparentní
- bylo odsouhlaseno, že zůstatek z vybraných příspěvků SRPDŠ bude převeden do dalšího
zúčtovacího období
3. Škola získala dotaci pro dojíždění dětí na plavecký výcvik na první pololetí. Rodiče budou
hradit pouze příspěvek ve výši 100Kč.
4. Budou voleni zástupci rodičů do Školské rady– pro zlepšení komunikace mezi školou, rodiči a
obcí by bylo vhodné více kandidátů (i z řad SRPDŠ).
5. Konzultace ohledně čipů nejen na obědy
6. Školní jídelna
- bylo pochváleno zlepšení stravování
- zvážit, jak zajistit upřednostnění dojíždějících dětí v dlouhých frontách
- kapacita školní jídelny a kuchyně je v současnosti nedostačující, škola řeší s obcí nové
prostory
7. Kroužky
- škola nabízí možnost rodičům, vést svůj kroužek
- byla by sepsána smlouva o dílo s rodičem
- rodič by musel doložit k podpisu smlouvy doklady, na kterých se při osobním jednání se
školou dohodne (např. zdravotní způsobilost, čistý trestní rejstřík…..)
- část příspěvku na kroužek by byl hrazen školou
8. Návrh na sportovní den pro rodiče a děti ve škole
- na třídních schůzkách probrat navrhovaný termín 30.4.2018, zjisti , jaký bude zájem ze
strany rodičů popř. probrat jejich připomínky a nápady …..
9. Schůzky SRPDŠ budou opět hned po třídních schůzkách.
10. Škola je i nadále nakloněna komunikaci s rodiče – osobní a po domluvě. Na anonymy
reagovat nebude.
11. Individuální problémy je vhodné řešit po domluvě s vyučujícími (např. cena a účelnost
pracovních sešitů pro výuku) popř. se obrátit na vedení školy.
Zapsala Jana Klápšťová

