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Zápis ze shromáždění delegátů konaného dne 16. 9. 2021 

Shromáždění bylo svoláno a řízeno Blankou Krátkou. 

Přítomni   

• viz prezenční listina 

 

Hlavní body jednání: 

1. Seznámení rady rodičů s nulovou aktivitou SRPŠ ve školním roce 2020/2021 z důvodu pandemie Covid-19. 

 

2. V SRPŠ aktuálně chybí delegáti za první a druhé ročníky, dále za třídu 4.A. K jejich zvolení by mělo dojít na 

nadcházejících třídních schůzkách. 

 

3. Informace od paní ředitelky o stavu testování proti Covid-19 na škole a výhledu aktivit na školní rok.  

• Testování nyní probíhá pomocí AG testů. Zatím nebyl žádný pozitivní záchyt. 

• Vzhledem k nejistému výhledu ohledně případných dalších pandemických opatření, budou aktivity 

školy i spolupráce se SRPŠ probíhat více ad-hoc. 

• Probíhají volby nových členů do Školské rady (na prvním stupni korespondenčně, na druhém během 

třídních schůzek). 

• Elektronizace školy. Po elektronických žákovských knížek v loňském roce následují letos elektronické 

třídní knihy a on-line zapisování do kroužků. Delegáti SRPŠ velmi kladně ocenili elektronizaci, ke které 

ve škole během pandemie došlo. 

 

4. Na základě dotazu ohledně programů ve škole na téma finanční gramotnosti nebo pohybu v kybernetickém 

prostoru paní ředitelka delegáty informovala, že takovéto programy škola zařazuje. Na starosti je má paní 

učitelka Kobernová. 

 

5. Delegáti byli požádáni, aby ve třídách připomněli možnost přispět na SRPŠ částkou ve výši 500 Kč na dítě 

a o možnosti kontaktovat SRPŠ se svými podněty (ideálně přes delegáty nebo přímo na email SRPŠ). Paní 

ředitelka bude o příspěvku na SRPŠ informovat i třídní učitele, kteří budou částku vybírat.  

 

6. V souvislosti s panující nejistotou nebyly zatím diskutovány žádné pravidelné příspěvky škole ani případné 

konání plesu.  

 

7. V současné době SRPŠ disponuje prostředky ve výši cca 85tis Kč. Byly navrženy následující investice 

• Doplnění pevné lavičky do altánu na hřišti před školou. 

• Oprava hřiště před školou. 

• Bylo zmíněno také vytvoření volnočasových míst pro děti. Jejich potřeba je předmětem diskuze (první 

stupeň využívá před odchodem na kroužky družinu a kroužky druhostupňových dětí jsou plánovány co 

nejdříve po obědě, aby k prodlevám a potřebě trávit ve škole volný čas nedocházelo).  

 

8. Proběhla diskuze ohledně způsobu informování rodičů o aktivitách a příspěvcích SRPŠ. Výroční zprávy a další 

důležité informace jsou standardně zveřejňovány na stránkách školy (V záložce O škole), kde je ovšem mnoho 

rodičů nezaznamená. Pravděpodobně efektivnější by bylo informovat rodiče o výši příspěvku a případných 

aktivitách/investicích SRPŠ pomocí Bakalářů. Protože do Bakalářů nemáme aktivní přístup pro zasílání 

takovýchto zpráv, požádáme v tomto směru o spolupráci pana učitele Najbrta. 

 

Zapsala Blanka Krátká. 


