
Zápis ze schůzky Výboru třídních důvěrníků SRPŠ Šromotovo ze dne 8. 9. 2015 

Přítomni:  Helsnerová Barbora, Ptáčková Jana, Janečková Sabina, Bělíková Lucie, Spáčilová Eva, 

Marková Zuzana, Spilková Martina, Vinckerová Petra, Volková Magdalena, Gajdošová 

Martina, Stupárková Martina, Vavříková Iveta, Petřek Roman, Kunovská Petra 

Program: 

1. Informace z třídních schůzek 

2. Organizace podzimní burzy, drakiády 

3. Ostatní 

 

 

Ad 1. Informace z třídních schůzek  

- Na třídních schůzkách byli rodiče informováni o nutných úpravách spojených s účinností zákona      

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Třídní důvěrníci předložili návrh na změnu názvu spolku, přečetli 

nové stanovy. 

- Připomínky 3 rodičů k délce názvu spolku → do stanov byla doplněna zkratka, kterou budeme 

používat: SRPŠ Šromotovo 

- Připomínky ke stanovám ze strany rodičů nebyly. Třídní důvěrníci pouze upozornili na některé 

překlepy a nepřehlednost odstavce VIII - Valná hromada. → opravené bude zasláno elektronicky 

třídním důvěrníkům ke schválení. 

- Připomínky, dotazy z třídních schůzek k chodu školy: 

a) Připomínka k tomu, že družina bude pouze pro žáky 1. - 3. tříd. Rodiče žáků 4. - 5. tříd 

jsou sice rádi za čekací třídy, ty ale nejsou v pondělí a pátek. A jsou pouze do 14:30. 

Padl návrh, zda by nebylo možné provozovat "školní klub". 

 

b) Připomínka k tomu, proč se musí platit plavání, když je povinné. A na jiných školách se 

plavání neplatí. 

 

c) Připomínka k množství pracovních sešitů (hlavně na prvním stupni). Zda by učitelé 

nemohli omezit jejich množství. Ne vždy je mají žáci vyplněné, padla i věta, proč mají 

žáci pracovní sešit do předmětu čtení. 

 

d) Připomínka  - málo úložného prostoru v drátěných šatnách, kde jsou současně dvě 

třídy prvního stupně. Rodiče navrhují doplnit poličku a tyč s věšáky třetí stěnu šatny, 

která se neotvírá. Místo lavičky by byly vhodnější skříňky na boty (2-3 nad sebou, tak 

aby se na nich dalo i sedět) jako bývají ve většině školek.  

 

e) Připomínka k parkování před školou. 

 

→ P. Kunovská předala připomínky vedení školy. Ředitel školy na ně reagoval na www 

stránkách školy: http://www.zssromotovo.cz/zastupci-trid-v-krps-ve-skolnim-roce-

2013-2014/kapacita-druziny-placeni-plavani-a-dalsi-dotazy 

 

 

http://www.zssromotovo.cz/zastupci-trid-v-krps-ve-skolnim-roce-2013-2014/kapacita-druziny-placeni-plavani-a-dalsi-dotazy
http://www.zssromotovo.cz/zastupci-trid-v-krps-ve-skolnim-roce-2013-2014/kapacita-druziny-placeni-plavani-a-dalsi-dotazy


Ad 2. Organizace podzimní burzy, drakiády 

Termín burzy: úterý 13. října 2015 – pátek 16. října 2015 

- úterý + středa – příjem i prodej věcí – od 7:30 do 9:00 a od 12:00 do 17:00 

- čtvrtek – prodej – od 7:30 do 9:00 a od 12:00 do 17:00 

- pátek – výdej neprodaných věcí a financí – od 14:00 do 17:00 

- letos budou přijímány sportovní potřeby a vybavení pro všechna roční období (nejen zimní) 

- návrh na zkrácení doby při příjmu zboží – vypracovat tabulku, kterou by si mohli prodávající 

více kusů  vyplnit již doma – návrh tabulky Sabina Janečková 

- pro širokou veřejnost, nejen pro rodiče ze školy – informovat přes Hranický týden – zajistí 

Roman Petřek 

- příjem za 5 Kč/1ks 

- rozpis služeb bude třídním důvěrníkům rozeslán elektronicky 

- letáčky rozdat žákům školy – zajistí Petra Kunovská 

- umístit plakát ve škole, na www stránky školy – zajistí Petra Kunovská 

Termín drakiády:  sobota 24. října 2015 od 14:00 do 16:00 „pod kostelíčkem“ – pouze za příznivého    

počasí!!! 

- letáčky rozdat žákům na prvním stupni, na druhém stupni do tříd – zajistí Petra Kunovská 

- umístit plakát ve škole, na www stránky školy – zajistí Petra Kunovská 

- čaj ve várnici – zajistí Iveta Vavříková, Zuzana Marková  

 

 

Ad 3. Ostatní 

 

- V průběhu školního roku budou předseda Roman Petřek a hospodářka Iveta Vavříková předávat 

„funkci“ nově zvolené předsedkyni Martině Gajdošové a hospodářce Petře Kunovské. Společně podají 

návrh na zápis změny údajů o spolku do spolkového rejstříku do konce roku 2015. 

 

- Roman Petřek a Iveta Vavříková zajistí nákup většího množství sladkostí pro akce, které jsou 

pořádány na podzim – drakiáda, Halloweenský karneval, Mikuláš, Klíče od pevnosti Šromoťák. 

 

- Požadavek paní učitelky Aleny Hlaváčové na příspěvek pro akci „Skokan roku na 1. stupni“. Akce se 

uskuteční 2. října 2015 – výlet do Olomouce – Akce o lese. Vstup je zdarma, paní učitelka žádá            

o příspěvek na autobus (na dopravě autobusem trvá). Není nutné uhradit dopravu úplně, o další 

příspěvek požádá jiného sponzora, tak aby vybraní žáci měli výlet zdarma. Z každé 2. – 5. třídy              

i z oddělení školní družiny budou vybráni učiteli a vychovatelkami 2 žáci – celkem 32 dětí. → třídní 

důvěrníci se k výši vyjádří elektronicky, v den konání schůzky neměli ještě úplné informace. 

 

 

Hranice, 18. září 2015 

Zapsala: Petra Kunovská 


