
Zápis ze schůze SRPŠ při ZŠ Skálova 600, 511 01 Turnov z.s.                          
Datum konání: 6. 10. 2021    Čas a místo konání: 17.00 hodin - školní klub ZŠ Skálova Turnov 

Přítomni: Štěpánka Brožová, Martina Kestnerová, Lukáš Koucký, Jitka Koreňová, Jan Rytíř, Petra Veselá, Hana 

Skopečková, Lenka Horáková, Eva Budinová (v zastoupení), Kateřina Velebová, Aleš Ressler, Jana Laušmanová, Monika 

Fraňková, Jana Grofová, Lenka Plívová, Petr Ponikelský, Veronika Olahová 

Omluveni: Martin Rausch, Štěpán Skalský, Zuzana Richtrová, Jitka Burešová, Marian Šulc, Martina Jonová 

Host: ředitel školy Michal Loukota               

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

1. Prezence a aktualizace kontaktů (Celkem: přítomno 17 členů, omluveno: 6 členů, host: 1) 

2. Volba zapisovatele schůze - navržen L. Koucký (hlasování pro: 17; proti: 0; zdržel se: 0) 

3. Informace o škole ze strany vedení (M. Loukota): 

• hodnocení triád ze strany tř. učitelů a hodnocení distanční výuky ze strany rodičů – obecné hodnocení je 

pozitivní, vše lze dohledat v souboru, který bude rozeslán se zápisem, 

• renovace laviček u ZŠ Skálova – lavičky jsou skoro hotové a po zimě budou pro výuku plně využitelné, 

• v ZŠ Alešova byl zavětrován altán ze tří stran, ještě budou instalovány okapy a plexisklo, 

• máme plnou kapacitu školy, musíme odmítat zájemce o 6. třídy, abychom splnili spádovost pro 1. třídy 

(škola má 2 páté třídy, otevírat bude tedy pouze 1 novou 6. třídu), 

• v příštím roce budeme otevírat pouze dvě 1. třídy, 

• dokončena poslední etapa výměny oken na ZŠ Skálova, 

• proběhla rekonstrukce koupelen a sociálního zařízení u tělocvičny ZŠ Skálova, 

• plánuje se rekonstrukce dílen (plán r. 2023) v ZŠ Skálova, 

• zvládli jsme personální změny (odchody na mateřské, přijetí nových učitelů), 

• pokračují projekty Zkoumavé čtení a Pomáháme školám k úspěchu, 

• díky finanční podpoře projektů bylo možné zlevnit školní klub, 

• lyžařské kurzy jsou v plánu, jejich realizace záleží na počasí a COVID opatřeních, 

• je v plánu úprava ŠVP, úprava se týká informatiky a změn dotace hodin na druhém stupni, 

• škola má nový web, je přívětivější a odráží hlavní priority školy (Hejného matematika, tělesná výchova a 

rozvoj čtenářské gramotnosti), 

• nechávání učebnic ve třídách na 2. stupni je možné, je to o dohodě s třídním učitelem, třídy se do cizích 

tříd stěhují na výuku jen výjimečně, učebnice se neztrácejí, 

• škola ustanovila druhou metodičku primární prevence pro 2. stupeň, v současné době jsou metodičky 

dvě a vedení školy uvažuje o pozici metodičky primární prevence i pro 1. stupeň. 

4. Výbor SRPŠ zvolil na období 2021/2022 tyto členy do vedení: Koucký (hlasování pro: 17; proti: 0; zdržel se: 0)                                                               

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

• Veselá Petra   místopředseda SRPŠ 

• Burešová Jitka   člen revizní komise 

• Rausch Martin   člen revizní komise 

• Plívová Lenka   člen revizní komise, podpisové právo 

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

5. Hospodářka SRPŠ Veronika Olahová předložila přehled hospodaření a účetnictví SRPŠ za šk. rok 2020/2021. 

Revizní komise zkontrolovala předložené účetnictví a neshledala nedostatky.    

 

 

Podpisy: Plívová Lenka ……………………………..  Burešová Jitka…………………………….. Rausch Martin ……………………………. 



6. Členové SRPŠ předložili své žádosti na využití nevyčerpaných prostředků ze šk. roku 2020/2021:  

a) vybudování pískoviště pro děti na zahradě školy Alešova, 

b) umístění stříšky nad vchod budovy Alešova, 

c) koupě nových stolů do školního klubu v budově Alešova. 

Detaily žádostí budou projednány s vedením školy a poté o nich bude formou per rollam hlasováno. 

7. Výbor SRPŠ hlasoval o výši příspěvků na SRPŠ pro šk. rok  2021/2022: (hlasování pro: 16; proti: 0; zdržel se: 1) 

Výše příspěvku je stanovena na 250,- Kč na žáka a 450,- Kč pro sourozence nebo děti žijící ve společné 

domácnosti. Tyto příspěvky je doporučeno platit převodem na účet SRPŠ. Variabilním symbolem je rodné číslo 

dítěte. U sourozenců nebo dětí žijících ve společné domácnosti bude V.S. rodné číslo nejstaršího z nich. Žák, který 

nemá zaplacen příspěvek pro aktuální šk. rok, nebude podpořen činností SRPŠ. 

8. Hospodářka SRPŠ Veronika Olahová předložila návrh rozpočtu SRPŠ na šk. rok 2021/2022. 

V diskuzi o rozpočtu byly navýšeny dvě položky rozpočtu: 

• lyžařské kurzy na výši 20.000 Kč 

• odměny na Mikuláše a Dětský den na 8.000 Kč. 

Oprava a zavětrování altánu na zahradě školy bude hrazeno z rozpočtu pro šk. rok 2021/2022. 

9. Rozpočet ve výši 151.000 Kč na šk. rok 2021/2022 byl schválen. (hlasování pro: 16; proti: 0; zdržel se: 1) 

10. Předseda SRPŠ ukončil schůzi.  

 

 

Zápis vytvořil předseda SRPŠ Koucký Lukáš  …………………………….. a ověřila Olahová Veronika …………………………….. 

 


