
Zápis ze schůze třídních důvěrníků  

konané dne 29. 9. 2022  

 

Přítomni: dle prezenční listiny, Mgr. Věra Kroutilová, Mgr., MgA. Marcela Doubková, 

PhDr. Ing. Olga Komínková 

 

1. Úvodem byla schválena předsedkyně spolku Ing. Markéta Lavická pro školní rok 

2022/2023. 

 

2. Stavu účtu spolku ke dni 29.9.2022:  

140.057,75 Kč 

 

3. Přítomni byli informováni o možnosti financování polepů pro oba stupně základní školy. 

Jedná se o výukové materiály na chodbách a schodech. Nabídka ve výši 78.997,51 Kč 

včetně DPH na nákup polepů včetně instalace od dodávající firmy made with s.r.o. byla 

schválena. Podrobnější informace podaly paní zástupkyně. 

 

4. Proběhla diskuse o možnosti pomoci jednotlivým žákům, jejichž rodiče se ocitli ve 

finanční tísni a nemohou hradit poplatky spojené se vzděláváním. Na potřebu podpořit 

žáky, jejichž rodiny se ocitly ve finanční tísni, mohou upozornit třídní učitelé. 

 

5. Novým členům spolku byly upřesněny příjmové složky fondu SRPŠ: 

 

- Příspěvky rodičů ve výši 200 Kč za žáka na celý školní rok 

- Výtěžek ze školního jarmarku 

- Výtěžek z karnevalu na ledě 

 

6. Přítomní schválili plánované výdaje na školní rok 2022/2023 dle tabulky v příloze včetně 

25.000 Kč na preventivní programy. 

 

7. Další diskuse proběhla na téma – knihy do čtenářského koutku na 1. stupni. Výsledkem 

diskuse je návrh spojit vánoční jarmark s donáškou knih. 

 

8. Paní ředitelka informovala o problémech s přijímáním ukrajinských dětí a o kroužcích 

v tomto školním roce. Na 1. stupni jsou školní kroužky naplněny, na 2. stupni je zájem jen 

o přípravy na příjímací zkoušky. Kroužky zajišťuje společnost Rytmik. 

  



9. Dotazy třídních důvěrníků: 

 

- Je na 1. stupni veden čtenářský deník? Mgr. Doubková – Vedení čtenářského deníku 

na 1. stupni je v kompetenci jednotlivých vyučujících. Většina pedagogů vede tzv. 

čtenářské listy a žáci prezentují obsah přečtených knih. Pojem čtenářský deník se 

objevuje v učivu 5. ročníku. 

- Bude probíhat příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia pro děti z 5. tříd? 

Dle Mgr. Doubkové je příprava zajištěna od prosince. 

- Děti z 2. stupně mají lavice bez úložného prostoru – kam si mohou uložit učebnice? 

Děti mají tašky těžké, skříňka je malá. – V případě zdravotních problémů mohou být 

dětem učebnice vydány dvakrát. 

- V případě snížení teploty ve třídách budou si děti moci nechat venkovní obuv? Paní 

ředitelka přislíbila i toto řešení, a také bylo doporučeno vybavit děti podsedáky na 

židličky. 

- Je možné prodloužit prázdniny z důvodu nízké teploty? Škola nemůže prodloužit 

ministerstvem stanovenou délku prázdnin. O organizaci školního roku (trvání 

prázdnin) rozhoduje MŠMT.  

   

Zapsaly: Dočkalová, Lavická  

Ověřila: Hadašová 

 


