
Zápis ze schůze výboru SRPŠ dne 13. 9. 2021 

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

Zemánková, Eva Páleníčková, Ludmila Klementová, Mgr. Kateřina Čépe, Ing. Irena Sabová, Dana 

Koudelková 

Omluveni: Pavla Greplová, Jakub Klement (zastoupen Ludmilou Klementovou) 

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

 

Projednáno: 

 

1. Volba předsedy a pokladníka SRPŠ 

Předsedou byl navržen a jednohlasně schválen Radek Fiedler. 

Pokladníkem byla navržena a jednohlasně schválena Eva Páleníčková. 

 

2. V rámci třídních schůzek byla zástupkyní 1. ročníku do výboru SRPŠ zvolena Ing. Irena 

Sabová a zástupkyní 6. ročníku Dana Koudelková. Zástupci ostatních ročníků zůstávají bez 

změn. 

 

3. Z důvodu situace COVID-19 neproběhlo plenární zasedání SRPŠ s účastí pedagogického 

sboru a bylo nahrazeno touto schůzí zástupců tříd v SRPŠ.  

 

4. Projednání výroční zprávy 

Ředitelkou školy byla rodičům odprezentována výroční zpráva, zde jsou některé z bodů: 

- výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou, ke schválení školskou radou bude 

předložena 21.9.2021 

- proběhly změny v pedagogickém sboru a nastoupí nová uklízečka 

- k dnešnímu dni má škola 142 žáků, není „školou na výjimku“ 

- shrnutí průběhu výuky v souvislosti s COVID-19 (rotační, distanční, …) 

- pokračuje se ve využívání školního informačního systému EDOOKIT 

- k zápisu se dostavilo 14 dětí, do 1. ročníku jich bylo přijato 9 

- dále běží projekty Mléko do škol, Ovoce a zelenina do škol a Šablony do škol III 

- byl realizován projekt Přírodovědná učebna a projekt ICT učebna - dotace z Ministerstva 

pro místní rozvoj a fondů EU 

 



5. Projednání organizace školního roku 2021/2022 

- rozvrh prázdnin je uveden na webových stránkách školy a v žákovských knížkách 

- 27.9.2021 bude vyhlášeno ředitelské volno 

- je plánováno zorganizování dojíždějícího lyžařského kurzu pro žáky 4. až 9. ročníku, 

minimální počet dětí pro realizaci je 30 

- je nákladné hradit dopravu na „vánoční kino“, nelze hradit z projektu Šablona III, bylo 

navrženo pokusit si domluvit promítání v komunitním centru v Konici 

-nákladná je i doprava na plavecký výcvik, který byl letos zařazen do výuky, nelze ji hradit 

z projektů a nesmí na ni přispívat ani rodiče 

- další třídní schůzky ve školním roce 2021/2022 budou 22.11.2021, 28.3.2022 a 

16.5.2022 

 

6. Změna vnitřního řádu školní jídelny 

- změna ceny oběda z částek 22,- Kč, 25,- Kč a 27,- Kč na 24,- Kč, 27,- Kč a 30,- Kč 

 

7. Projednání finanční zprávy SRPŠ za školní rok 2020/2021 

- zpráva přiložena   

Finanční zpráva 

2020_2021.pdf
 

 

8. Schválení příspěvku SRPŠ pro tento školní rok 

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

schválena částka 400,- Kč na rodinu. Podoba „lístku pro rodiče“ bude stejná jako minulý 

školní rok, změněna bude pouze částka. Splatnost příspěvku je do 26.10.2021. 

 

9. Jarmark 

Z důvodu zavedených omezení kvůli COVID-19 bylo zástupci rodičů jednohlasně 

schváleno nahrazení „vánočního jarmarku“ „velikonočním jarmarkem“, který by se konal 

v případě vhodné epidemiologické situace. V lednu bude svolána samostatná schůzka 

k vyhodnocení situace a zahájení přípravných prací. 

Informace o nahrazení vánočního jarmarku velikonočním bude uvedena na webových 

stránkách školy. 

 

V Brodku u Konice 13.9.2021 

Zapsal: Radek Fiedler 


