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

 

Datum konání: 19. 5. 2020        Čas a místo konání: v 17:30 online formou 

Přítomni: Lukáš Koucký, Petra Veselá, Aleš Ressler, Eva Budinová, Lenka Plívová, Veronika Olahová, Jana 
Kovářová, Hana Skopečková, Martin Rausch, Marian Šulc, Lenka Horáková, Štěpán Skalský 

Omluveni: Jitka Kořenová, Lenka Bláhová, Petr Ponikelský, Zuzana Richtrová, Jana Laušmanová, Jitka 
Burešová, Martina Jonová 

Host: ředitel školy Michal Loukota               

Program schůze: Stávající předseda Lukáš Koucký všechny přivítal a seznámil s programem schůze: 

1. Volba zapisovatele schůze 

a. navržen Lukáš Koucký, hlasování (pro: 12; proti: 0; zdržel se: 0) 

2. Informace k převodu předsednictva 

a. předseda Lukáš Koucký informoval o úspěšné předávce předsednictva a podpisového vzoru 
k účtům SRPŠ 

3. Volba 3. osoby s podpisovým vzorem k účtům SRPŠ 

a. navržena místopředsedkyně Petra Veselá (pro: 12; proti: 0; zdržel se: 0) 

4. Informace o aktivitách členů SRPŠ v oblasti testování žáků 

a. předseda Lukáš Koucký informoval o aktivitách, které spolu s pány Michlem Loukotou a 
Martinem Rauschem podnikl v rámci zjišťování možností testování žáků PCR testy. 

5. Pan ředitel Michal Loukota informoval o novinkách ze školy: 

a. Promítnutí online hodin do běžné výuky – vedení školy plánuje dotazník pro rodiče v červnu 
2021 a výstupy aplikují do běžné výuky. Kombinovaná výuka je docela nákladná, uvidí se, co 
vyplyne z dotazníků. 

b. Zápis do 1. a 6. tříd – ZŠ má plnou kapacitu, vedení školy muselo odmítat zájemce, původně 
byly v plánu 2 první třídy, ale početně to vycházelo na 30 dětí na třídu, nyní je plán 3 první třídy, 
v každé zhruba 20 dětí. Páté třídy zůstávají na ZŠ Alešova. IT výuka bude řešena notebooky na 
ZŠ Alešova. Šesté třídy budou 4. Na začátku června budou třídní schůzky, kde se rodiče dozví 
rozdělení do tříd a další informace. 

c. Nově je zbudován: 

i. bezpečný přechod ze ZŠ Alešova do OHS Turnov pro děti i učitele 

ii. nový stojan na kola u ZŠ Skálova 

iii. v plánu je rekonstrukce WC u tělocvičny ZŠ Skálova, oprava laviček a dokončení výměny 
oken, zavětrování altánu na ZŠ Alešova 

d. Personální změny: 

i. paní učitelky Dvořáková a Kinská odcházejí na MD, 

ii. na 2. st. nastoupí noví učitelé, mimo jiné p. uč. na fyziku, 

iii. z ŠPP odchází Josef Halama (1 den v týdnu by měl být k dispozici), jde do role metodika 
středního článku 

e. Družinový klub – opět bude fungovat především pro žáky 3. třídy, klub bude výrazně levnější 
než v minulých letech z důvodu získání finančních prostředků z EU – šablony III (projekt je na 2 
roky) 

f. Školní projekty – ve škole probíhají projekty Zkoumavé čtení a Pomáháme školám k úspěchu, 
oba projekty jsou úspěšné a až budou výstupy, pan ředitel je představí 



6. Paní hospodářka SRPŠ Veronika Olahová informovala o stavu hospodaření SRPŠ: 

a. zůstatek na účtu SRPŠ je cca 203.000 Kč, částka je vč. plateb za příměstské tábory 

b. zůstatek na účtu po všech výdajích v září 2021 bude pravděpodobně o trochu vyšší než v září 
2020 

7. Na podnět místopředsedkyně Petry Veselé byla otevřena diskuze na téma triád v jednotlivých třídách: 

a. mezi přístupy jednotlivých učitelů jsou rozdíly, ale všechny sdílené zkušenosti byly ze strany 
rodičů hodnoceny kladně 

Pan předseda ukončil schůzi v 18:30.  

 

Zápis ověřili: 

 

  _____________________    ________________________ 

Lukáš Koucký       Veronika Olahová 


