
Zápis ze schůze SRPŠ při ZŠ Skálova 600, 511 01 Turnov z.s.                               

Datum konání: 30.9.2020        Čas  a místo konání: 17.00 hodin  - školní klub ZŠ Skálova Turnov 

Přítomní: dle prezenční listiny celkem 16 zástupců tříd, omluveni: p Šulc, a p Bláhová host – ředitel školy Mgr. Michal 

Loukota)                    

Program schůze: Stávající předseda  A. Ressler všechny přivítal a seznámil s programem schůze 

1. prezence a aktualizace kontaktů   

2. Volba zapisovatele schůze -  navržen p.  Aleš Ressler Hlasování     pro:         14      proti: 0             zdržel se: 0  

3. Pan ředitel – rekapitulace, informace, dotazy  

- Reference o aktuální situaci  a odpovědi na dotazy přítomných – aktuální info na webu školy, technika pro 

distanční výuku, oborové dny???, formativní hodnocení, rozvoj čtenářské gramotnosti-projekty, volby do ŠR 

budou elektronicky, aktuální počet žáků 652, kritéria pro přijetí, den otevřených dveří 15.10 distanční forma,  

sv. Martin – nebude, triády by měly proběhnout,  plavecký výcvik 3. třídy- dle epidemiologické situace, 

lyžařské výcviky – zatím se s nimi počítá  

- Předpokládané investice – dokončení výměny okem v ZŠ Skálova, stojany na kola, sociální zázemí u 

tělocvičny,     

- Dotaz na od p.Laušmanové 6. B na těžké batohy, skříňky a mobily – odpověď: používání mobilů při 

vyučování jsou    plně v kompetenci učitelů (zakotveno ve školním řádu) a děti si mohou pokud se ve 

dvojicích nechávat ve skříňkách i učebnice pokud se tam vejdou   

4. Žádosti na využití nevyčerpaných prostředků ze šk.roku 2019/2020   

a) Koše na tříděný odpad (papír,plast, na ISŠ 1. třídy)  (2000,-)   - smysluplná náhrada za zrušení sběru papíru  

bude využito v budově ISŠ pouze pokud nebudou dostačovat koše od EKOKOMU (za body pro školu -projekt 

TONDAOBAL)   

b) ŠD (2000,-) – využití nedočerpaných prostředků z loňského roku  

c) Barevná kopírka a tiskárna + 1 sada tonerů cena do cca (18 000,-)  pro 1. třídy v ISŠ na dovybavení 

https://www.tsbohemia.cz/epson-workforce-pro-wf-c5790dwf_d291987.html 

Hlasování     pro:           16      proti: 0             zdržel se: 0    

Žádosti schváleny 

 

5. Výkonný výbor SRPŠ zvolil na období 2020/2021: tyto členy do vedení. 

Koucký Lukáš – předseda SRPŠ, podpisové právo k účtu, razítko  

Veselá Petra                 – místopředseda SRPŠ -  

Burešová Jitka  – člen revizní komise 

Plívová Lenka              – člen revizní komise, podpisové právo 

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

Hlasování     pro:           16      proti: 0             zdržel se: 0 

 

6. Přehled hospodaření  a kontrola  účetnictví SRPŠ za šk. rok 2019/2020 

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

Podpisy: Plívová Lenka                                                    Burešová Jitka 

                                         ……………………..                                                ……………………….                                                            

7. Výše příspěvku na SRPŠ pro šk. rok  2020/2021  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:          16        proti: 0             zdržel se: 0 

8. Byl předložen návrh rozpočet  SRPŠ  na šk. rok 2020/2021  

Diskuse: p. Horáková návrh na řešení Školního klubu‚ prodloužení doby , diskuse o vhodnosti příspěvku SRPŠ  

p. Koreňová – návrh na sezení ve školní zahradě v ZŠ Skálova. Oba návrhy projedná předseda s p. ředitelem.    

9. Rozpočet ve výši 116 000,- na šk. rok 2020/2021  byl schválen  

Hlasování     pro:        16          proti: 0             zdržel se: 0 

10. Pan předseda ukončil schůzi  

https://www.tsbohemia.cz/epson-workforce-pro-wf-c5790dwf_d291987.html

