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Název /účel: Pravidelná schůzka SRPDŠ 

Datum jednání:  24.2.2016 Čas: 16:00 – 18:00 

Zapsal: Aleš Kabourek Místo: Učebna ZŠ GJ 

1. Přítomni  

Jméno Kontakt Jméno Kontakt 

Pavel Šveřepa Fotbalisti GJ Miroslav Turek  

Aleš Kabourek  Romana Wernerová  

Alena Jechová  Renata Pařízková  

Pavel Procházka  Jitka Hořčičková  

Jindřich Dvořák  Blanka Nigrinová  

Jana Machová  p. Kratochvíl  

Taťána Honkyšová  Josef Maliňák  

Olga Fialová Ředitelka DDM p. Marušák Starosta GJ 

Luděk Ježek Ředitel ZŠ p. Mrkvička Místostarosta GJ 

Jana Víšková Zástupkyně ředitele ZŠ p. Čížek Ředitel ZUŠ 

2. Program, Rozhodnutí, Informace  

Oblast Přednesl 

1. ZUŠ Světlá n. Sázavou, pracoviště GJ 

-  ředitel ZUŠ vysvětlil situaci, plány a vztah ZUŠ Světlá n.S. se ZŠ GJ a městem GJ. 

- Kapacity ZUŠ jsou zcela naplněny, taneční kroužek nebude otevřen.  

- ZUŠ bude jednat se zřizovatelem ZŠ a vedením ZŠ o nové nájemní smlouvě pro rok 
2016/2017. Neplánuje se navýšení plateb za umělecké kroužky pro nadcházející období. 

Pavilon ZŠ  

- Od 1.3. bude k dispozici pro ZUŠ, školní družina bude přemístěna do budovy školy 

- Plánuje se zázemí pro sportovní aktivity na umělém hřišti (šatny, sprchy, WC) – upřesní p. 
starosta na dotaz p. Šveřepy 

- Vytápění a zatékání – řeší zřizovatel průběžně a aktivně na podněty nájemníků 

- Instalace vypalovací pece pro výtvarné kroužky 

Nabídka DDM 

- Bude zvážena možnost otevřít taneční kroužek pod DDM kvůli nižším nárokům na 
aprobaci učitelky 

- DDM zváží možnost pořádat příměstské tábory během letních prázdnin podle zájmu 
školní veřejnosti – průzkum anketou či přímým dotazem do tříd 

 

 

p. Čížek 

pí. Fialová 

p. Marušák 

p. Ježek 

 

 

 

 

 

Pí. Filalová 

2. Nový web školy GJ – www.skolagj.cz 

- Představení prezentace školy na webu panem Kratochvílem – kladné ohlasy a podněty 

- Dotazy na správu webu a možnosti příspěvků. Správu a administraci má nastarosti 
vybraný kantorský tým ZŠ 

p. Kratochvíl 

p. Ježek 

p. Dvořák 

http://www.skolagj.cz/


Zápis z jednání 

 

Strana 2 

Název /účel: Pravidelná schůzka SRPDŠ 

Datum jednání:  24.2.2016 Čas: 16:00 – 18:00 

Zapsal: Aleš Kabourek Místo: Učebna ZŠ GJ 

3. Slovo ředitele ZŠ k členům SPRDŠ 

Informace: 

- vybrána nová učitelka jazyků, ZŠ pořádá příměstské tábory během letních prázdnin 
(termíny a kapacity potvrdí vedoucí táborů paní Pertlová) 

- ustaven školní parlament, schází se 2x za měsíc 

- nastartované programy Ovoce do škol a Mléko do škol od 1.9.2016 

- dodatek č.1 ke školnímu řádu – regulace používání mobilních telefonů během vyučování 

- recitační aktivity – proběhne pouze třídní kolo a pak první účast na okrskovém kole ve 
Světlé n. S.– pí. Víšková + pí. Fialová 

- na ZŠ proběhnou dílničky s rodiči – během března 2016 

- během 3. Čtvrtletí bude svoláno další rodičovské sdružení ve vhodném termínu na 16:00, 
kterému bude předcházet schůzka výboru školy (15:30-16:00) za účasti zástupců školy a 
členů SRPDŠ 

 

 

p. Ježek 

pí. Víšková 

pí. Fialová 

 

4. Rozpočet SRPDŠ 

- Projednán přehled výdajů a příjmů za školní rok 2014/2015 a plány na 2015/2016 

- Odsouhlasen příspěvek 200Kč/žáka pro 2015/2016 – výběr proběhne v průběhu jara 
2016 

- Stav účtu SRPDŠ, přehled příjmů a výdajů i včetně plánů na 2016 zveřejnit na stránkách 
SPRDŠ 

- Vybráno a schváleno několik žádostí o čerpání příspěvku na třídní aktivity, další žádosti 
přijímáme do 31.3.2016 

 

 

 

členové SRPDŠ 

5. Téma Maškarní bál 13.3.2016 – představen záměr, přibližný program a potřeba dobrovolníků 
na tuto akci 

p. Šveřepa, p. 
Dvořák 

6. Prohlídka školních prostor v nové přístavbě p. Ježek + p. Dvořák 

3. Úkoly a akce plynoucí z jednání    

Akce Vlastník Do kdy 

Dotázat se a sebrat odpovědi na otázku –„Je zájem o otevření školního 
klubu pro žáky 4. - 9. tříd?“ 

Všichni důvěrníci 30.6.2016 

Stav účtu SRPDŠ, přehled příjmů a výdajů i včetně plánů na 2016 zveřejnit 
na stránkách SPRDŠ 

p. Dvořák 15.3.2016 

   

   

   

   

   

4. Další jednání (pokud již víme) 

Datum:   Čas:    Místo:   ZŠ  

Účel a cíle:    

 
 


