
SRPŠ – 23. října 2017 

1/ výsledky zápisu – čtyři 1. třídy – pozitiva, negativa 

2/ nové informace o projektu Města v rámci výzvy č. 47 IROPu (přístavba a dostavba školy nad 

šatnami a propojení obou křídel, 5 nových kmenových učeben, nová učebna chemie a fyziky, tři 

učebny cizích jazyků a multifunkční učebna pracovních činností pro výuku šití a přípravy pokrmů na 2. 

stupni) – rozpočet projektu je necelých 37 mil. (alokovaná částka výzvy je 1 mld. 200 mil.) 

3/ investiční akce naplánované ve spolupráci se zřizovatelem na rok 2018 – rekonstrukce sociálních 

zařízení v křídle 2. stupně včetně nových odpadů a rozvodů vody (2. fáze = 1 mil., bude se pokračovat 

v 1. NP), oprava střechy kotelny cca za 80,0 tis., nové plynové kotle do budovy školní družiny 

4/ informace o probíhajícím grantu v rámci zjednodušených projektů pro školy (doučování, čtenářské 

kluby a kluby deskových her pro žáky, výměna zkušeností s jinou školou), získali jsme 1 mil. 260 tis., 

především doučování pomáhá inkluzi (19 hodin týdně), CLIL, TANDEM je DVPP je už ukončené, 

nakoupili jsme spoustu deskových her, knížek, odborné literatury pro učitele, ….  

5/ informace o nové dotaci pro školu – Pokusné ověřování vzdělávacích programů paměťových 

institucí (122.500,- Kč na 1. pololetí 2017/2018) 

6/ inkluze  

● přibývají žáci s nadstandardními potřebami 

● přibývají AP 

● příliš velké třídy 

● problémy s žáky na 2. stupni, kdy se učitelé střídají 

● původní vize – na některé předměty zřídit pro všechny žáky (6.-9.) vyrovnávací třídu, bylo sice 

na hraně, ale nám se to nepodařilo rozvrhově vymyslet 

●  

7/ informace – 2. cizí jazyk v budoucích 7. ročnících – Rj, Nj, Fj – v lednu oslovíme rodiče 

8/ info o LVK, plavání (dotace), tematickém zájezdu do Paříže a projektu EDISON ??? (bydlení 

v rodinách) 

9/ sběr teď byl, sebralo se přes 30 tun, příští bude v dubnu 2018 

10/ příspěvek SRPŠ 200,- Kč/žák, sourozenci ve škole – platí jen ten nejstarší 

11/ Organizace školního roku 2017/2018  v základních školách, středních školách, základních 

uměleckých školách a konzervatořích 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém 

pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018. 

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. Vánoční prázdniny budou zahájeny v 

sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018. 

  



Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 

12. 3. – 18. 3. 

2018 

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, 

Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov 

  

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018. 

Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních 

svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. 

  

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018. 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. 

Ředitelské volno bude vyhlášeno v pátek 29.9.2017 a 22.12.2017 a v pondělí 30.4.2018 a 7.5.2018. 

AKCE ŠKOLY: 

Adaptační kurz   6. – 7. 9. 2017   6. A   Šajtava 

Dveře dokořán:   1. 12. 2017   1. i 2. stupeň 

Lyžařský výcvikový kurz  5. – 12. 2. 2018   7. ročník   Šajtava 

    12. – 19. 2. 2018   6. ročník   Šajtava 

    19. – 24. 2. 2018   5. ročník   Šajtava 

    21. – 26. 1. 2018   8. a 9. ročník  Jeseníky, 

Karlov 

Škola v přírodě   11. 6. – 15. 6. 2017  3. ročník   Šajtava 

Vodácký výcvik   květen/červen 2018  4. ročník   Pastviny 

Tematický zájezd  23. – 27. 4. 2018   6. – 9. ročník  Holandsko, Belgie 

Sportovní dny:   15. 9. 2017   6. – 9. ročník 

    22. 9. 2017   1. – 5. ročník 

    20. 4. 2018   6. – 9. ročník  

    22. 6. 2018   1. – 5. ročník 

Školní výlety (max. třídenní) proběhnou v době od 14. do 26. 6. 2018 (s výjimkou 20. 6. 2018). 

Třídní schůzky   23. 10. 2017 a 26. 3. 2018 

Individuální pohovory  11. 12. 2017 a 14. 5. 2018 

Zápis do 1. tříd   6. a 7. 4. 2018 

Pedagogické rady: 22. 11. 2017, 24. 1. 2018, 25. 4. 2018, 20. 6. 2018 a 30. 8. 2018. 

 


