
Název /účel: Zápis z jednání řádné Členské schůze SRPDŠ při ZŠ Golčův Jeníkov
Datum konání: 08. 11. 2021 Čas: 15:30 – 16:00

Svolavatel: Aleš Kabourek - předseda Místo: ZŠ Golčův Jeníkov
1. Přítomni - prezenční listina
Jméno Podpis Jméno Podpis
Jana Kunášková Helena Smítková
Aleš Kabourek Eva Pospíšilová
Zdeňka Dušková paní Pecová
2. Program, Rozhodnutí, Informace

Slovo paní ředitelky - informace o dění ve škole
331 žáků - stále rozumná naplněnost jednotlivých tříd (max. okolo 20 žáků)
57 zaměstnanců (noví asistenti pedagogů)
V MŠ 90 dětí = 100% kapacity
Rekonstrukce školy přes léto (3 mil. Kč)

- 2 zrekonstruované učebny (vč. ICT učebny) a vybavení (interaktivní tabule, PC)
- rekonstrukce osvětlení v nové přístavbě
- naděje, že z EU fondů zrekonstruujeme časem i okna, fasádu, bránu
- nové hmyzí hotely a záhony pro výuku pracovních činnosti a přírodopisu
- nakoupeny nové učebnice, knihy (dle požadavků učitelů)
- v MŠ rekonstrukce podlah, vymalováno, nový nábytek, hračky, nový termín pro

vyzvedávání dětí z MŠ 16:15
- dobrá spolupráce se zřizovatelem

Školní parlament již znovu funguje 1 x 14 dní
Projekt “volba povolání” - burza škola, návštěvy zaměstnavatelů
V plánu otevření 4. oddělení ŠD (v současnosti 83 dětí)
Informace k aktuální opatřením v rámci epidemie Covid 19:

- veškerá opatření řídí KHS Havlíčkův Brod a určuje kdy a která třída bude v
karanténě

Požadavky rodičů:
Požadavek na vstup do budovy pomocí čipů - projednáno se zřizovatelem 9/11 2021,
zkušební provoz proběhne cca v dubnu 2022. Kamerový systém bude umístěn u vchodu,
na hlavní chodbě i v šatnách.

Požadavek rodičů na změnu v odhlašovacím systému svačinek v MŠ - dne 9/11 2021
projednáno se správcem systému a vedením školní jídelny, zkušební provoz bude zahájen
3.1. 2022. Rodiče dětí MŠ budou informováni v prosinci 2021.

Prohlídka nově zrekonstruovaných prostor školy
Aktualizace informací o SRPDŠ na webu školy

- nutnost aktualizovat seznam důvěrníků (zajistí Jana K. po rodičovské schůzce 24.
11. 2021)

- kontaktovat nové důvěrníky a poskytnout jim podporu
Pozvánka na další setkání

- pozvat důvěrníky na krátké setkání před rodičovským sdružením, tj. 24. 11. 2021
Rozpočet
stav účtu k 1.9. 2021 = 77 398,-



pokladna účtu k 1. 9. 2021 = 8 172,-
3. Závěr

Datum: 8. 11. 2020 Čas: Místo: ZŠ Golčův Jeníkov, Mírová
253, Golčův Jeníkov, 58282

Zapsala: Jana Kunášková               Podpis:

Zkontroloval: Aleš Kabourek                 Podpis:


