SRPDŠ při ZŠ Dolní Kralovice, z.s.

Zápis z jednání Členské schůze
SRPDŠ při ZŠ Dolní Kralovice, z.s.
Datum a místo konání:
18.11.2021 v Dolních Kralovicích
Přítomni:
viz listina přítomných
Pozvaní hosté: Julie Adamcová
Ostatní hosté:

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
- 27.9. ředitelské volno
- akce školního roku 2020/21 budou plně závislé na stavu pandemie covid
- 3. a 4. třída mají naplánované povinné plavání
- 5. třída absolvuje 2 lekce plavání, které nebylo možné uskutečnit v loňském školním roce
- bruslení pro 1. třídu předjednáno, uskuteční se dle možností (covid) – bruslení pro 2. třídu, která
o něj v loňském roce přišla, se nahrazovat nebude
- lyžařský výcvik by se měl konat, je to ale složité, protože není možné míchat jednotlivé školy, ale
ani třídy v rámci jedné školy
- konání kroužků bude z důvodu covidu silně omezeno, začnou se organizovat nejdříve po třetím
testování 9. září (pokud vláda udělí souhlas)
- organizace, které si pronajmou prostory ve škole, kroužky pořádat můžou (a míchat žáky)
- bude-li někdo bude potřebovat potvrzení o testování na covid ve škole, může si ho vytisknout
z bakalářů formou čestného prohlášení, které si rodič potvrdí sám
- do školy nastoupili tři noví kvalifikovaní učitelé.
- škola dostala dotace na doučování českého jazyka, matematiky a cizího jazyka - učitelé vytipují
žáky, u kterých to bude doučování potřeba a doporučí rodičům
2. Rozpočet SRPDŠ při ZŠ Dolní Kralovice, z.s.
- současný zůstatek na BÚ
95 184,56 Kč
- současný zůstatek hotovost
18 827,00 Kč
3. Diskuze
- členské příspěvky odsouhlaseny ve výši minimálně 200 Kč/žáka
- karneval plánujeme předběžně 12., případně 13.2. a nebo 19., případně 20.2.2022. Zkusíme
poptat kapely Duo Čejka band, Honza Popleta, Mía show, Vysočinka.
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? Dotaz paní Krannichové, proč jsou třídní schůzky v pondělí 6.9. od 15 hodin.
Odpověď paní ředitelky:
Toto nejsou hlavní třídní schůzky tak jsou dříve. Jde jen o podpis školních řádů a GDPR. Lze se
domluvit individuálně. Hlavní třídní schůzky budou později.
? Dotaz paní Kodetové na plánovanou rekonstrukci školní družiny.
Odpověď paní ředitelky:
Podaná žádost o dotaci nebyla úspěšná. Bylo nám řečeno, že pro potřeby dotace je správný postup
při rekonstrukci prostor školy následující:
1) Požadavek na rekonstrukci vzejde od rodičů ke škole
2) Škola na základě tohoto požadavku zažádá zřizovatele o podání žádosti o dotaci.
Rodiče jednohlasně vznesli požadavek na rekonstrukci školní družiny. Jedná se o rekonstrukci
prostor a vybavení.
? Dotaz paní Krannichové na plánovanou rekonstrukci šaten?
Odpověď paní ředitelky:
Škola vytvořila dva návrhy na rekonstrukci šaten. Jeden návrh jsou skřínky a druhý jsou kóje.
Plány zatím nebyly předány zřizovateli. Budou předány po dalším jednání školské rady.
Stávající kóje vyhovují kapacitě 300 dětí. V současné době je ve škole 194 dětí.
? Dotaz paní Švejdové na loni odsouhlasenou úhradu nákupu modelů kostry, trupu, nástěnné
mapy a kalkulaček.
Odpověď paní ředitelky:
Vše se již nakoupilo a proplatilo. Škola tímto děkuje SRPDŠ.
Z projektu šablony II byly zakoupeny nové stavebnice a deskové hry.
Do projektu šablony III se škola nezapojí. Již je na příliš vysoké úrovni a nedokázala by vykázat
zlepšení, které je podmínkou dotace.
? Dotaz paní Krannichové na nějaké „dívčí“ kroužky?
Odpověď paní ředitelky:
Možná bude fotbal pro dívky.
? Dotaz paní Krannichové na spokojenost s rekonstrukcí školky.
Odpověď paní ředitelky:
Je lepší, že je vše pouze na jednom místě. Prostory jsou velmi vyhovující.
? Dotaz paní Švejdové, zda je již vyřešen problém se vstupními dveřmi u školky.
Odpověď paní ředitelky:
Učitelky ve třídách budou pouštět rodiče na bzučák. Je zde konflikt mezi bezpečností dětí
a hasičskými únikovými východy.

Zapsal: Michal Janeček
Ověřila: Eliška Švejdová
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