
Zápis ze schůze výboru SRPŠ dne 16. 9. 2019 

Přítomni: Ing. Radek Fiedler, Veronika Greplová, Kamila Greplová, Ing. Ilona Langerová, Veronika 

Greplová, Miluše Zemánková, Eva Páleníčková, Pavla Greplová, Ing. Pavel Grepl, Jakub Klement 

Omluveni: Ing. Mgr. Jitka Zahálková 

Hosté: Mgr. Kateřina Dostálová – ředitelka školy, Mgr. Marcela Francová – zástupkyně ředitelky 

 

Projednáno: 

1. Před zahájením třídních schůzek proběhlo plenární zasedání SRPŠ s účastí pedagogického 

sboru, kde byla jako zástupkyně rodičů ve školské radě zvolena paní Miluše Zemánková. 

2. V rámci třídní schůzky 1. ročníku byl jako zástupce do výboru SRPŠ zvolen pan Jakub 

Klement. Zástupci ostatních ročníků zůstávají. 

3. Byla projednána výše příspěvku SRPŠ na tento školní rok. Výborem SRPŠ byla jednohlasně 

schválena částka 300,- Kč na rodinu. Podoba „lístku pro rodiče“ bude stejná jako minulý 

školní rok. 

4. Při třídních schůzkách byli rodiče seznámeni s informací, že v tomto školním roce nebude 

v žádném ročníku probíhat výuka plavání. Rodiče jsou zklamáni, protože počítali, že děti 

budou dále rozvíjet to, co se naučily v prvním ročníku, a požadovali vyjádření vedení 

školy k dané věci. Rodiče nabídli i možnou spoluúčast na financování výuky. 

Vyjádření vedení školy: 
 Proč se v tomto školním roce nekoná plavecký výcvik: 

- hlavním důvodem jsou organizační a provozní důvody plavecké školy v Litovli (kvůli 

problémům s kvalitou vody a hygienickým předpisům nám nabízeli výuku hned od 

září) 

- druhým důvodem je rozhodnutí posunout povinnou plaveckou výuku od 2. třídy (žáci 

1. třídy by se v budoucnu mohli účastnit předplavecké výuky – dle zájmu rodičů) – o 

posunutí povinné plavecké výuky o rok později žádala lektorka plavání, protože žáci 

2. třídy ještě nejsou schopni zvládnout všechny požadavky lektorek, které by měli 

splnit za 2 roky výuky 

- třetím důvodem je finanční situace školy (nedostatek financí do konce kalendářního 

roku 2019, změna financování v důsledku reformy) – tento důvod není v žádném 

případě hlavním důvodem a v žádném případě nemůže Obec Brodek u Konice za to, 

že se nejede na plavecký výcvik (bohužel i tato dezinformace se začala šířit) 

Z těchto důvodů vedení školy rozhodlo letos neorganizovat výuku plavání a pro příští 

školní rok naplánovat výuku plavání pro 1., 2. a 3. ročník. 

5. Vánoční jarmark: 

Ohlasy na minulý ročník obsahovaly připomínky na velký hluk v sále při vystoupeních dětí 

v průběhu jarmarku. 

Pedagogický sbor navrhuje raději zorganizovat samostatně školní koncert (besídku). 



Diskutovala se možnost nahradit v pravidelných ročních intervalech Vánoční jarmark 

Velikonočním jarmarkem. 

Zástupci rodičů by chtěli Vánoční jarmark spíše formou společenské akce spojené 

s posezením a besedou, jako tradice. O Velikonocích pak například pořádat pouze 

„dětské dílničky“.  

Během příštích rodičovských schůzek 18.11.2019 bude probíhat poslední doladění 

organizace „Vánoc“ a rozjednání organizace „Velikonoc“. Termín konání vánočního 

jarmarku by mohl být 6.12.2019.  

Na Vánoční jarmark je třeba vybrat a nahlásit účastníky, kteří budou zajišťovat provoz u 

stolků - 2 z každého ročníku. 

Pro Preciosu navrhnout termín konání zaměstnanecké Mikulášské nadílky ve čtvrtek, jako 

v loňském roce. 

Tradičně také bude paní Mgr. Francovou organizován prodej vánočních hvězd. 

6. Bylo by dobré zorganizovat „Sportovní den“. Navrhován byl orientační běh, fotbalový 

zápas a další. Je třeba popřemýšlet a něco navrhnout. 

7. Pro kroužky a volnočasovou činnost (fotbal, ping pong, tanec, …) je třeba oslovit vhodné 

trenéry a vedoucí, kteří by se dětem mohli věnovat. 

 

Každý dobrý nápad je vítán. 

 

V Brodku u Konice  16.9.2019 

Zapsal: Radek Fiedler 


