
SRPŠ – 21. října 2019 

1/ personální obsazení (3 první třídy, Štěpu Diblíkovou a Renatu Dvořákovou doplnila Kateřina 

Vokounová, její bývala třída, dnes 5. B přešla už na 2. stupeň) MD: Lucie Stašáková, Brandejsová, 

Kubíčková, od září se na plný úvazek vrátila Mirka Durdilová (nová TU 5. B), na poloviční úvazek 

Martin Durdil, dlouhodobá nemoc Eva Mannová, noví učitelé: Jakub Diblík (1.  st.), Karel Syrový (Tv), 

Karolína Kaplanová (Aj) a Průchová (prozatímní zástup za Evu Mannovou ve 3. C, hledáme učitele), 

příští školní rok zůstanou tři šesté třídy, nebudeme spojovat 

2/ informace o projektu Přístavba a dostavba školy – přípravné práce začaly v květnu 2019, stavební 

práce začaly hodinu po rozdání vysvědčení, přes prázdniny vybudovaly ve 3. NP II. stupně dvě menší 

učebny pro výuku jazyků ze staré učebny Ch – Fy, probouraly se další dveře do hlavní chodby, 

v přízemí ve stejném křídle byla vybudovaná další jazyková učebna a nová učebna pro výuku 

pracovních činností (šití a vaření), v křídle I. stupně postavili plnohodnotné zdi v prostředních 

učebnách v 2. NP a 3. NP, kde dřív byly relaxační zóny se žebřinami (+celkově zrekonstruované obě 

třídy), kotelna byla uvedena do provozu minulý týden. Práce postupují podle plánu, dokončení stavby 

do konce května 2020 

3/ nedopadla investiční akce se zřizovatelem, a tak se o prázdninách nepokračovalo v rekonstrukci 

sociálního zařízení ve 3. nadzemním podlaží křídla II. stupně (je potřeba ale pokračovat co nejdříve, 

trubky praskají a ničí už opravené sociálky v nižších patrech), znovu žádáme v rozpočtu na rok 2020 

Pozn. info - vandalismus (žáci 6.B, 7.B, 8.A, 8.B a 9.A), celkem 16 žáků, finanční náhrada 3 ks dveří + 

pomoc panu školníkovi, kázeňský přestupek bude řešit pedagogická rada 

4/ informace o pokračujícím grantu v rámci zjednodušených projektů pro školy a školní družiny ve 

výši cca 2,2 mil. Kč (doučování, čtenářské kluby, kluby deskových her, kluby anglické konverzace a 

badatelské kluby, výměna zkušeností s jinou školou, tandemová výuka a projektové dny ve škole a 

školní družině i projektové dny mimo Choceň) 

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

institucí (122.500,- Kč na 2. pololetí 2019/2020 a stejnou částku dostaneme i na 2. pololetí) – jedna 

dvoudenní exkurze proběhla už v září, kdy byl výběr žáků z 8. a 9. tříd v Moravskoslezském kraji, a ve 

čtvrtek 26.9. v rámci projektového dne odjely na exkurze všechny třídy 2. stupně a 5.C, v prosinci jede 

5.A do Olomouce a obě osmé třídy do Prahy. Dále je naplánovaná exkurze do Lidic, Chomutova a 

Drážďan (8+9) , a do Tábora (6+7) – obě v druhém květnovém týdnu. Většina nákladů bude hrazena 

z grantu (doprava, ubytování, stravování a některé vstupy), spolupodíl žáků je většinou 50,- až 100,-

Kč u jednodenních a 200,- Kč u dvoudenních exkurzí. 

6/ informace o získání další dotace (1,2 mil.) na rekonstrukci školních dílen – naplánováno na hlavní 

prázdniny 

7/ informace ke změně financování regionálního školství – co to pro nás znamená 

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

9/ info o LVK (5. ročník - 51, 6. ročník - 33, 7. ročník - 25, 8. a 9. ročník - 35), tematickém zájezdu do 

Anglie (58, ALE s největší pravděpodobností bude jen jeden autobus, tzn. 43 + náhradníci) 



10/ sběr bude v dubnu nebo v květnu 2020 a na základě připomínek rodičů prodloužíme vždy jeden 

den v týdnu dobu sběru do 18:00 hodin 

11/ příspěvek SRPŠ navrhuji stejně jako minulý školní rok, tzn. 300 Kč za žáka, sourozenci ve škole – 

platí jen ten nejstarší  

12/ plavání - výuku budou absolvovat všechny třídy 1. stupně, žáci 2. a 3. stupně budou platit jen 

dopravu (výuku hradí škola), žáci ostatních ročníků hradí výuku i dopravu (dotace letos není), některé 

třídy budou jezdit leden-březen, další duben-červen 

13/ šikana na sociálních sítích (hlídat a kontrolovat, pokud se objeví, hned řešit) 

14/ diskuze 


