SRPDŠ při ZŠ Dolní Kralovice, z.s.

Zápis z jednání Výboru
SRPDŠ při ZŠ Dolní Kralovice, z.s.
Datum a místo konání:
13.5.2021 v Dolních Kralovicích
Přítomní členové: Michal Janeček, Eliška Švejdová, Petra Krannichová, Veronika Vlková,
Veronika Kodetová, Veronika Vaňková, Markéta Jaklová, Jaroslava Vošická
Pozvaní hosté: Julie Adamcová
Ostatní hosté: Pavlína Pastorková

Program:
1. Informace ze ZŠ Dolní Kralovice
2. Rozpočet SRPDŠ při ZŠ Dolní Kralovice, z.s.
3. Diskuze

Průběh jednání:
1. Informace ze ZŠ Dolní Kralovice
- od 17.5. plný provoz školy
- družina také plném provozu
- testování bude stále povinné vždy v pondělí nebo první den příchodu žáka do školy, stejně
tak povinné i nošení roušek
- tělocvik bude venku bez roušek
- jsou zrušené veškeré akce jako akademie, školní výlety, školy v přírodě atd.
- na den dětí se chystá koncert na hřišti se soutěžemi
- dne 4.6. bude focení jednotlivých tříd – pouze celé třídy, případně sourozenci (ne libovolné
skupinky žáků)
- na začátku září 2021 se chystá informační schůzka pro rodiče
- do konce školního roku jsou zrušeny všechny placené kroužky - peníze byly vráceny
rodičům
- družina poptává jednu sedací starší sedací soupravu a papíry na kreslení a výrobu pro děti
- k zápisu do první se přihlásilo 30 dětí
- plánuje se rekonstrukce družiny - chodby a místnosti jsou ve velmi špatném stavu
2. Rozpočet SRPDŠ při ZŠ Dolní Kralovice, z.s.
- současný zůstatek na BÚ
144 389,56 Kč
- současný zůstatek hotovost
23 464,00 Kč
Paní ředitelka předložila návrhy na možné příspěvky pro žáky ze SRPDŠ:
- model kostry
- model trupu
- kalkulačky 25ks
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SRPDŠ při ZŠ Dolní Kralovice, z.s.
-

magnetická mapa ČR
mimočítanková četba sada knih I. stupeň 40 ks
fotografie třídy pro každého žáka
běžky – 12 párů + boty (sponzor uhradí 10 000 Kč), zbytek doplatit SRPDŠ

SRPDŠ schvaluje příspěvek ve výši cca 44 000 Kč na výše uvedené, kromě běžek, kde zatím
není k dispozici odhad ceny.

3. Diskuze
? Dotaz paní Vošické, proč jsou všechny akce a kroužky zrušené, když se vše rozvolňuje.
Odpověď paní ředitelky:
Z ministerstva školství je doporučeno výlety nekonat. Také se těžko plánuje v souvislosti s aktuální
pandemickou situací.
? Dotaz paní Krannichové na neplacené kroužky, které se ještě budou konat.
Odpověď paní ředitelky:
Informace o těchto kroužcích bude zaslána rodičům prostřednictvím bakalářů.
? Dotaz paní Krannichové na stav rekonstrukce šaten. Dobré by bylo použití čipů na obědy
pro otevírání skřínek a přístup do šaten.
Odpověď paní ředitelky:
Zřizovateli byl předán požadavek a momentálně je to u něj. Momentálně je to odloženo, protože
nejsou finance. Čeká se na vhodnou dotaci. Hygiena nařizuje 300 skřínek dle plné kapacity školy,
na což není prostor. Asi 100 skřínek by muselo být na chodbách. Skřínka musí mít 0,25m2. Je
složité snížit kapacitu. Rozhodnutí o snížení kapacity školy je na zřizovateli.
? Dotaz paní Vošické na plánované změny v pedagogickém sboru. Dotaz na dochvilnost paní
učitelky Skalové.
Odpověď pan ředitelky:
Ze strany školy se v pedagogickém sboru se nechystají žádné zásadní změny. O problému s paní
Skalovou slyším poprvé a prověřím ho.
? Dotaz paní Krannichové a pana Janečka, proč se od začátku prezenční výuky velmi tvrdě
známkuje. Byl by lepší pozvolný nástup, který doporučuje i metodika MŠMT pro návrat dětí
do škol. Je tam doporučen minimálně jeden týden volnějšího režimu.
Odpověď paní Pastorkové:
Žádný "fofr" to první týden nebyl nebo byly děti na známkování předem upozorněny.
? Dotaz paní Vošické, zda ještě do konce roku bude obnoveno v jídelně druhé jídlo.
Odpověď paní Vaňkové:
Udržovat dvě jídla je vzhledem ke spotřebnímu koši velmi těžké. Tato nabídka bude plně
obnovena od září 2021.
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SRPDŠ při ZŠ Dolní Kralovice, z.s.
? Dotaz paní Kodetové na distribuci potřebných sešitů na začátku nového roku.
Odpověď paní ředitelky:
Část rodičů zájem nemá, někteří byli s distribucí nespokojeni. Navíc teď musíme na každý přijatý
obnos peněz vydávat příjmový pokladní doklad a vyučující by musel pro každého žáka zvlášť
vypisovat pokladní doklad při příjmu peněz za sešity.
SRPDŠ rozhodlo, že distribuce sešitů je příliš složitá. Paní ředitelka zašle rodičům seznam
potřebných školních pomůcek.

Zapsal: Michal Janeček
Ověřila: Eliška Švejdová
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