Spolek rodičů a přátel dětí a školy při Základní a Mateřské škole Polnička, z.s.
se sídlem Polnička 147, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 046 28 110

________________________________________________________________________________

Zápis ze schůze Shromáždění SRPDŠ,
konané dne 23. 10. 2018 v 15:30 hodin, v jídelně MŠ a ZŠ Polnička.

Účast:

Doložena prezenční listinou účastníků schůze SRPDŠ.

Program:

1. Představení nové paní ředitelky
2. Volby vedení SRPDŠ
3. Nastínění spolupráce se ZŠ a MŠ + schválení členského příspěvku
4. Aktivní účast rodičů – zástupci za každou třídu
5. Plánované akce
6. Vyhodnocení dotazníků (průzkum spokojenosti rodičů)
7. Dotazy a připomínky rodičů
8. Ukončení schůze

Zápis z programu schůze:

1. Schůzi místo pana předsedy Bc.Jaroslava Sáblíka zahájila paní Klára Sobotková, která jej na
začátku schůze omluvila z účasti.
Následně představila účastníkům novou paní ředitelku ZŠ a MŠ Polnička, paní magistru
Romanu Chlubnovou, která měla úvodní proslov.
2. Voleb do vedení SRPDŠ se zúčastnilo 46 přítomných. Doloženo prezenční listinou.
a) Zánik členství u stávajících členů
Pro školní rok 2018/2019 ukončily aktivní činnost v SRPDŠ paní Božena Krčálová,
která zastávala funkci místopředsedkyně, paní Lucie Chybová, která byla členkou
Výboru a paní Alena Marková, která byla členkou kontrolní komise. Ukončení svého
členství předem oznámily osobně.
b) Přijetí nových členů
Přítomní jednomyslně odsouhlasili přijetí nových členů SRPDŠ, paní Veroniku
Sáblíkovou a paní Pavlu Chybovou.

c) Schválení Výboru SRPDŠ
Návrh členů nového výboru SRPDŠ:

Předseda:
Místopředsedkyně:
Členka Výboru:
Kontrolní komise:

Bc.Jaroslav Sáblík
Veronika Sáblíková
Pavla Chybová
Klára Sobotková
Jana Padalíková

Tento návrh byl všemi přítomnými jednomyslně přijat.

3. Vyhodnocení dotazníků

a) Všem členům SRPDŠ byla přednesena nabídka na aktivní spolupráci při přípravě
vánočního jarmarku a dětského karnevalu.
b) Byl přednesen návrh na zvýšení členského příspěvku na školní rok 2018/2019
z původních 150,- Kč na 250,- Kč. Návrh byl všemi přítomnými jednomyslně přijat.
V jednání je zavedení příspěvku rodičů na dopravu. Přistupujeme k tomuto řešení z důvodu
zvýšení ceny od poskytovatele dopravy. O tomto návrhu budeme nadále jednat a hledat
možná řešení přímo s paní ředitelkou.
4. Návrh na zvolení zástupců jednotlivých tříd

Tento návrh byl přednesen z důvodu lepší a rychlejší komunikace mezi rodiči a zástupci
školy. Jedná se například o finanční, ale i jiné záležitosti.
Jednotlivé zástupce tříd si rodiče zvolí na třídních schůzkách svolaných ZŠ.
Třídní schůzky se budou konat v průběhu listopadu. O termínu konání bude ZŠ i SRPDŠ
rodiče informovat.
Aktivity dětí
Dále zde zazněla poznámka, týkající se malé aktivity našich dětí při sportovních i kulturních
akcích. Děti by měly být více zapojovány do akcí současných a zároveň by bylo dobré
zorganizovat i akce nové. Velice bychom uvítali návrhy rodičů, o jaké aktivity by byl u dětí
zájem. My bychom se pokusili zařídit jejich realizaci. Chtěli bychom docílit toho, aby děti
na vesnici měly stejné nebo podobné možnosti jako děti ve městě.
5. Plánované akce
VÁNOČNÍ JARMARK – v průběhu prosince, termín bude upřesněn
DĚTSKÝ KARNEVAL – 19. 1. 2019
V jednání zůstává termín pro uskutečnění akce POHÁDKOVÝ LES.
6. Vyhodnocení dotazníků
a) Spokojenost s výukou cizích jazyků - ZŠ a SRPDŠ podnikli první kroky ke zlepšení
výuky a to kurzem s rodilým mluvčím. Momentálně jsou 3 skupiny dětí a 1 skupina
dospělých. Na základě požadavku rodičů jsme domluvili zájezd do Anglie. Pojede se do
Oxfordu, o který byl velký zájem. Stále jsou k dispozici volná místa.

b) Spokojenost se stravováním – 88% rodičů má zájem o to, aby se vařilo v ZŠ a MŠ
z čerstvých surovin. Byly předneseny informace o aktuálních cenách ZŠ a MŠ Polnička,
kde se vaří z polotovarů. Cena celodenního stravování v MŠ z polotovarů vychází na
43,-Kč. V MŠ v Brně cena celodenního stravování z čerstvých surovin vychází na 33,Kč. Tento rozdíl, jak finanční, tak ve volbě použitých surovin je víc než alarmující!! Pro
opravdu velký zájem rodičů ve změně stravování, bude toto téma na programu schůze
SRPDŠ, o jejímž termínu budete včas informováni.

7. Dotazy:
a) Rozdělení V. třídy ZŠ. Třída byla rozdělena po konzultaci s učitelem na 2 skupiny.
V jedné jsou děti s předpokladem rychlejšího způsobu chápání. Ve druhé skupině jsou
žáci, kteří potřebují individuálnější přístup. Jsme přesvědčeni, že jak u žáků, tak u
rodičů se tento krok setká s kladnou odezvou a spokojeností. V pololetí školního roku
bude provedeno vyhodnocení, jak se skupinám daří. Rodiče budou informováni.
b) Kurz angličtiny - zda je možné domluvit kurz na celý rok a ne jen na pololetí. Bylo
vysvětleno, že toto nezáleží na škole, nýbrž na lektorovi, kterého vybrali rodiče.

c) Rodiče by měli zájem o kurz vaření pro děti. O projednání, případném termínu
zahájení budou informováni.
8. Paní Sobotková poděkovala přítomným za účast a schůzi ukončila.

V Polničce, dne 25. 10. 2018

Zapsala paní Pavla Chybová v.r., členka Výboru
Zkontrolovali:
Bc.Jaroslav Sáblík v.r., předseda Spolku
Veronika Sáblíková v.r., místopředsedkyně Spolku

