
Zápis ze schůze SRPŠ při ZŠ Skálova 600, 511 01 Turnov z.s.                          
Datum konání: 22. 06. 2022    Čas a místo konání: 17.00 hodin - školní klub ZŠ Skálova Turnov 

Přítomni: Štěpánka Brožová, Lukáš Koucký, Jitka Koreňová, Petra Veselá, Hana Skopečková, Lenka Horáková, Eva 

Budinová, Štěpán Skalský, Veronika Olahová, Monika Fraňková, Jana Grofová, Jitka Burešová 

Omluveni: Martina Kestnerová, Jan Rytíř, Martin Rausch, Kateřina Velebová, Aleš Ressler, Zuzana Richtrová, Jana 

Laušmanová, Lenka Plívová, Marian Šulc, Petr Ponikelský, Martina Jonová 

Host: ředitel školy Michal Loukota               

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

2. Prezence a aktualizace kontaktů (Celkem: přítomno 12 členů, omluveno: 11 členů, host: 1) 

3. Volba zapisovatele schůze - navržen L. Koucký (hlasování pro: 12; proti: 0; zdržel se: 0) 

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

• je hotová stříška nad vchodem do budovy Alešovy, 

• kapacita školy je naplněna, odmítáme bohužel všechny zájemce (do nového šk. roku nastupují dvě 1. 

třídy a tři 6. třídy), 

• proběhly náhrady kurzů plavání a lyžařských kurzů pro zájemce, kteří o kurz vlivem COVIDu přišli, 

• školská rada dnes schválila nový ŠVP, kde je navýšena dotace hodin informatiky na 2. stupni, 

• do ŠVP byly přidány tzv. indikátory – co by si žák měl z předmětu odnést, 

• škola je zapojena do projektů čtenářské gramotnosti a kritického myšlení, učitelé i vedení si to chválí, 

• škola je vlivem zvyšování cen za potraviny nucena zdražit obědy (cca 2-3 Kč na žáka), 

• v příštím roce jsou v plánu zájezdy do UK a Francie pro žáky vyšších tříd 2. stupně, 

• rekonstrukce TSC a přilehlých hřišť je v plánu, město Turnov řeší projekt a škola čeká na detaily 

rekonstrukce, aby se mohla přizpůsobit s hodinami tělesné výchovy, 

• škola má aktuálně mírný nedostatek učitelů, ale vedení předpokládá, že si se situací poradí, 

• škola plánuje příměstský tábor pro ukrajinské žáky, 

• SRPŠ organizuje dva příměstské tábory pro žáky školy v červenci 2022. 

5. Diskuze: 

• Pan ředitel vznese na radě města návrh k otevřené diskuzi s občany (rodiči žáků) nad projektem 

rekonstrukce TSC a okolních hřišť. Plán setkání září 2022. 

• Pan ředitel informoval, jak funguje výuka ukrajinských žáků. 

• Otázka: v některých třídách nejsou třídní schůze pro všechny, pouze triády. Budou ve všech třídách 

třídní schůzky, kam by mohli přijít i ostatní učitelé? Pan ředitel doporučuje požádat třídního učitele, aby 

takové schůzky umožnil a ostatní kolegy na schůzi pozval. 

• V 7.A jsou někteří rodiče nespokojeni s komunikací paní učitelky třídní. Pan ředitel si o tom s paní 

učitelkou promluví a žádá rodiče této třídy, aby si s paní učitelkou nastavili lepší pravidla komunikace. 

6. Hospodářka SRPŠ Veronika Olahová informovala o čerpání rozpočtu a účetnictví SRPŠ za šk. rok 2021/2022. 

• Ve školním roce 2021/22 se vybralo méně peněz (cca 130.000 Kč), rozpočet je 151.000 Kč. 

• K dnešnímu dni vyplaceno 55.000 Kč, ale ještě nebyly proplaceny harmonizační kurzy 6. tříd a odměny 

pro žáky (cca 25.000 Kč). 

• Celkem se pravděpodobně vyčerpá cca 80.000 Kč. 

7. Členové SRPŠ předložili své žádosti na využití nevyčerpaných prostředků ze šk. roku 2021/2022:  

a) koupě nebo radikální oprava stolů do školního klubu v budově Alešova, 

b) koupě a instalace nových stojanů na kola na zahradě školy budovy Alešova, 

c) instalace nového stojanu na kola na viditelné místo u budovy Skálova 600. 

 

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



8. Výbor SRPŠ diskutoval o zvýšení příspěvků na SRPŠ pro šk. rok  2022/2023 na 300 Kč: 

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

domácnosti. Vzhledem k rostoucím nákladům na chod domácností se výbor domluvil, že zvyšování příspěvku 

odloží a namísto toho podpoří rodiče, aby příspěvky do SRPŠ platili svědomitěji. 

9. Předseda SRPŠ L. Koucký připraví zprávu pro rodiče o tom, na co vlastně SRPŠ přispívá a proč je dobré, aby rodiče 

příspěvky platili. Tuto zprávu pak přes třídní učitele předá rodičům. 

 

Předseda SRPŠ ukončil schůzi.  

 

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

 


