
SRPŠ – 22. října 2018 

1/ personální obsazení (2 první třídy, víc být nemohlo, MD: Stašáková, Brandejsová, dlouhodobá 

nemoc: Durdilová, Durdil, Petruželková, noví učitelé: Šnébergerová, Bartoňová, Macáková (po MD), 

Čermáková a Havlík (staronový zástup) 

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) – rozhodnutí od ministerstva jsme již obdrželi, teď se připravuje výběrové řízení na 

generálního dodavatele stavby (celkové náklady jsou více jak 32,0 mil. Kč). Stavba by měla být 

zahájena v lednu 2019 a musí být ukončena do května 2020. Všechno bude za provozu! 

3/ investiční akce se zřizovatelem na rok 2019 zatím naplánované nejsou, nové zastupitelstvo začne 

pracovat až od 31. 10. 2018, ale předpokládáme, že kromě dostavby a přístavby školy budeme o 

hlavních prázdninách pokračovat v rekonstrukci sociálního zařízení ve 3. nadzemním podlaží křídla II. 

stupně 

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

kluby a kluby deskových her pro žáky, výměna zkušeností s jinou školou a získání dalšího grantu ve 

výši přes 2,0 mil. Kč – doučování, širší nabídka klubů, projektové dny a hlavně bude moci čerpat i ŠD  

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

institucí (122.500,- Kč na 1. pololetí 2018/2019 a stejnou částku dostaneme i na 2. pololetí) – jedna 

exkurze proběhla už v září, kdy byli sedmáci v Národním muzeum na „Keltech“ a další exkurze jsou 

naplánované už na příští týden – ve středu 31.10. se všichni žáci 6. ročníku podívají do Anthroposu 

v Brně a ve čtvrtek a v pátek proběhne dvoudenní exkurze s výběrem žáků 8. a 9. ročníku (z každé 

třídy jede 13 žáků) do Prahy a na Karlštejn. Dále je naplánovaná exkurze do Českého Krumlova, na 

Zlatou Korunu, zámek Hluboká, do Olomouce, do Kutné Hory a zámek Kačinu nebo do památníku na 

Vítkově. Některé z těchto exkurzí budou jednodenní, některé dvoudenní. 

6/ inkluze  

● žáci s nadstandardními potřebami - 31 

● čtyři AP, 2 jsou sdílení (tzn. že jsou k dispozici více dětem ve třídě) 

● není to ideální, ale nic jiného nám stejně nezbývá 

 

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

8/ info o LVK, tematických zájezdech do Itálie a projektu EDISON ??? (nebude kvůli přestavbě) 

9/ sběr teď byl, sebralo se přes 44 tun, příští bude v dubnu 2019 a na základě připomínek rodičů 

prodloužíme vždy jeden den v týdnu dobu sběru do 18:00 hodin 

10/ almanach k 30. výročí - nehledali jsme sponzory, protože nám sponzoři na jaře 2018 přispěli 

částkou 50,0 tis. Kč na publikaci Historického kroužku  Pošlapané naděje (o poválečných letech 

v Chocni), tak jsme nechtěli být neomalení, ale doufali jsme, že nám rodiče přispějí na vydání 

almanachu tím, že ho pro své dítě koupí, to se zatím moc neděje, takže bych Vás chtěla poprosit, 



pokud byste mohli ve třídách zaapelovat na rodiče. Almanach je krásný, jak se můžete sami 

přesvědčit, jsou v něm hlavně fotografie a práce dětí, každá třída přispěla svou vlastní stránkou, takže 

kdyby si ho rodiče ta tu stovku koupili, pomohlo by nám to 

11/ příspěvek SRPŠ letos už nestačil, všechno se zdražuje, jsme v minusu, doporučuji schválit 

navýšení na 250 Kč za žáka, sourozenci ve škole – platí jen ten nejstarší NEBO budou všichni platit 

200,- Kč, tzn. I sourozenci 

12/ minulý týden byla vyhlášena IV. etapa dotačního programu na podporu plavání pro žáky 1. 

stupně – 2. a 3. ročník by měl mít plavání úplně zdarma, 1., 4. a 5. ročník si bude hradit jen lekce 

plavání, doprava i pro ně by měla být zdarma, pokud naši žádost ministerstvo podpoří (žádost byla 

podána dnes dopoledne) 

13/ diskuze 


