
Název /účel: Zápis z jednání řádné Členské schůze SRPDŠ při ZŠ Golčův Jeníkov
Datum konání: 16. 6. 2021 Čas: 16:00

Svolavatel: Aleš Kabourek - předseda Místo: ZŠ Golčův Jeníkov
1. Přítomni - prezenční listina. Svým podpisem potvrzuji účast na Členské schůzi konané 20. 11. 2020 a
vyjadřuji svůj souhlas s novými Stanovami SRPDŠ a volbou statutárních orgánů.
Jméno Podpis Jméno Podpis
Jana Kunášková
Jana Kotenová Josef Maliňák
Zdeňka Dušková Martina Veselá
Aleš Kabourek Petra Pospíšilová
Jiří Brož Jaroslava Procházková
Helena Smítková
Eva Pospíšilová
2. Program, Rozhodnutí, Informace

Informace o stavu sdružení
Nově zvolené vedení, daňové přiznání
Informace o stavu účtu a pokladny
63700 účet + 7100 pokladna
Výdaje: plavání, sport AŠSK (cca 28tis.) - částka za plavání ze plavecké školy bude
vrácena.
Příspěvky 54600,- vybrány nově již bezhotovostně.
SRPDŠ - nabízíme opět možnost financování školních akcí - důvěrníci nechť informují své
třídní učitele, aby předali návrhy (připomenout na konci září)
Sběr papíru
cca 8 tun - vítězné třídy půjdou tentokrát na zmrzlinu, hradí město GJ
Online dotazník
hodnocení, připomínky rodičů
Školní jídelna (jedno ze zmiňovaných témat) - kvalita jídla, ochota, vyúčtování

- potřeba vyúčtování pro rodiče, např. celkové vyúčtování za školní rok či pololetí.
Ideálně emailem nebo alespoň vytištěné.

- kvalita - věc názoru, jistě stojí za diskuzi a podnět kuchařkám, aby se učily novým
věcem a sledovaly trendy ve výživě dětí ve školách

- chování kuchařek k dětem
- SRPDŠ připraví anketu spokojenosti se školní jídelnou, pak se sejdeme s paní

Míchalovou. Členové výboru zašlou návrhy otázek. Načasujeme na konec září.
Zvážit i předat cizím strávníkům

- Návrh na režimová opatření, aby se netvořily fronty v školní jídelně
Nápady na akce v režii SRPDŠ
Potřeba zapojení všech členů
Nápady:

- všichni rádi vzpomínáme na Odeon - divadelní představení na vánoce
- podpořit, aby se potkávali rodiče každé třídy - společné akce (buřty na konci roku

apod.) - důvěrníci zorganizují ve třídách na prvních schůzkách (listopad)
- slavnostní otevření haly
- děti starších ročníků by mohly zorganizovat setkání rodičů, cílem je, aby se rodiče

více setkávali



Slovo paní ředitelky Víškové
- pozvání k shlédnutí rekonstrukce školy v září, stejně tak haly
- výměna ředitele, p. Ježek již uhradil zpronevěřené peníze, dodá veřejnou omluvu
- stav školy a školky od července 2020 - 900 tis. investováno do materiálního

zabezpečení a rekonstrukce MŠ. Informační systém pro rodiče (aplikace do
telefonu). Provozní doba se posunuje na 16:15.

- 324 žáků, 52 zaměstnanců + 4 nové asistentky pedagoga
- volba školské rady (250 rodičů se zúčastnilo volby za rodiče) - zvolení: za rodiče

pan Matoušek a paní Procházková, za učitele paní Nigrinová a p. Blabolil, za
zřizovatele p. Brož a pan starosta Kopecký

- 22 dětí na 1. stupni a  26 dětí na 2. stupni + 5 dětí, kteří vyžadují speciální péči
- na webu školy zveřejněna výroční zpráva, která detailně shrnuje dění ve škole,

rozpočet školy, řády školy, strategie školy (2021-2025) - kam by se škola měla v
těchto letech posunout dál

- 3 mil. z projektu společně se zřizovatelem - 3 nové třídy (stále nedostatek tříd)
- 410 tis + 170 tis z projektu Šablony - nákup tabletů a informačních technologií pro

děti
- příští rok - 3 nové asistentky pedagoga pro ZŠ + 1 do MŠ ke konkrétním žákům s

postižením či specifickými potřebami, ale může pomáhat i dalším. Přiděleny na
základě vyšetření Pedagogicko psychologické poradny

- doučování žáků ohrožených školním neúspěchem - financováno z projektu ESF a
kraje Vysočina

- Z projektu Šablony se hradí také projektové dny, např. environmentální výchova -
pozvání odborníka z praxe

- úpravy vzdělávacího programu po návratu z distanční výuky (přesun učiva do
dalších ročníků, apod.)

- 8.9. - 3. ročník plavání
- 3.2. - 4. ročník plavání
- lyžařské kurzy budou nahrazeny všem
- autobus ze Zvěstovic apod. přijíždí 7:23 - děti nestihnout dojít do školy v 7:30 -

chodily by tedy později cca 7:35, jedná se cca o 10 - 20 dětí -řeší město GJ. Ale
nejspíše to vyřešení omluvení dětí do 7:35.

- kamerový systém v okolí školy bude nainstalován během prázdnin
Datum: 16. 6. 2021 Čas: 16:00 Místo: ZŠ Golčův Jeníkov, Mírová

253, Golčův Jeníkov, 58282
Zapsala: Jana Kunášková               Podpis:

Zkontroloval: Aleš Kabourek                 Podpis:


