
Zápis ze schůze SRPŠ při ZŠ Skálova 600, 511 01 Turnov z.s. Zapsal: Aleš Ressler 

Datum konání: 12.11.2019        Čas  a místo konání: 16.30 hodin  - školní klub ZŠ Skálova Turnov 

Přítomní: dle prezenční listiny (celkem 11 zástupců tříd, host – ředitel školy Mgr. Michal Loukota)                    

Program schůze: Předseda všechny přivítal a seznámil s programem schůze 

1. prezence a aktualizace kontaktů 

2. Volba zapisovatele schůze -  navržen pan Aleš Ressler 

Hlasování     pro:           11      proti: 0             zdržel se: 0 

3. Pan ředitel seznámil přítomné s následujícími novinkami a děním na škole.  

- den bez mobilů 2 st. 20.11. 

- žloutenka info 1x uklízečka, 1 x žákyně 2.A, 4 sledovaní  diskuse o prevenci  

- 630 žáků + 10 cizinců – kapacita 680  diskuse  

- Výroční zpráva na www 

- Vize školy na www.  

- Projekt Triáda – společná odpovědnost – setkání učitel, žák, rodič - výzva ke zpětné vazbě od rodičů 

- Ostatní konzultace s učiteli,  kdykoli po domluvě  

- Formativní hodnocení výchovy 

- Oborové dny  

- Výlet školy Itálie 2.-4.tř. 

- Stojan na kola Alešovka i předpoklad na 2020 i u ZŠ Skálova   

- Školní bus – diskuse       oslovit ŠR   

- Žluté šrafování před vchodem Alešovka 

- 2 učebny +  

- Wifi pokrytí školy  

Dotazy:  

- Tandemové vyučování  

- Třídnické hodiny Po 7.30 

- Sběr papíru - návrh na zrušení – přidat do ankety  

4. Výkonný výbor SRPŠ zvolil na období 2019/2020: tyto členy do vedení. 

Ressler Aleš – předseda SRPŠ, podpisové právo k účtu, razítko  

Koucký Lukáš  – místopředseda SRPŠ -  

Marián Šulc – člen revizní komise 

Plívová Lenka              – člen revizní komise, podpisové právo 

Olahová Veronika  – hospodářka SRPŠ, podpisové právo k účtu, razítko 

Hlasování     pro:           11      proti: 0             zdržel se: 0 

5. Přehled hospodaření  a kontrola  účetnictví SRPŠ za šk. rok 2019/2019 

Revizní komise  zkontrolovala účetnictví předložené paní Olahovou za šk.rok 2019/2020 a neshledala 

nedostatky  

Hlasování     pro:           11      proti: 0             zdržel se: 0 

6. Výše příspěvku na SRPŠ pro šk. rok  2019/2020  je stanovena ve výši 250,- Kč na žáka a 450,- Kč pro 

sourozence nebo děti žijící ve společné domácnosti. Tyto příspěvky je možné platit i převodem na účet SRPŠ. 

Variabilním symbolem bude rodné číslo dítěte. V případě platby za sourozence nebo dětí žijící ve společné 

domácnosti bude Variabilním symbolem rodné číslo nejstaršího z nich. Platbu je, ale nutné učitelům, kteří 

vybírají tyto příspěvky, prokázat výpisem z účtu.  

Hlasování     pro:          11        proti: 0             zdržel se: 0 

7. Byl předložen návrh rozpočet  SRPŠ  na šk. rok 2019/2020  

8. Rozpočet na na šk. rok 2019/2020  byl schválen  

Hlasování     pro:        11          proti: 0             zdržel se: 0 

 

9. Pan předseda ukončil schůzi  


