
1. setkání zástupců SRPŠ ve školním roce 2016/17 

 

Dne 12. 9. v 17:00 se na pravidelné schůzce setkali téměř všichni zástupci 

SRPŠ z jednotlivých tříd. Celá akce proběhla v milé a přátelské atmosféře umocněné 

novým prostředím zmodernizované sborovny i konečně vyšší úrovní občerstvení 

v průběhu jednání.  

Na úvod byla rodičům představena nová ředitelka školy Mgr. S. Škaloudová, 

která tento post zastává od 1. 8. tohoto roku. Poté byli zástupci seznámeni s Finanční 

zprávou hospodaření za školní rok 2015/16 a Návrhem čerpání příspěvků SRPŠ pro 

letošní školní rok. Oba tyto dokumenty naleznete na stránkách SRPŠ. Hlavní položkou 

čerpání z fondu SRPŠ zůstává příspěvek na školní výlety, který v tomto roce činí 180 

Kč na žáka. Návrh čerpání byl jednohlasně schválen.  

Poté dostala slovo předsedkyně SRPŠ pí Timková, která svými přesně 

mířenými dotazy rozpoutala velmi vřelou, avšak konstruktivní diskuzi o změnách, 

které školu čekají. Pod palbou otázek se rázem ocitla nová ředitelka a neustále byla 

nucena odpovídat na široké spektrum otázek týkající se především školní jídelny, 

šaten, plánovaných akcí v oblastech vybavenosti tříd, kabinetů či zázemí školy.  

Rodiče se postupně dozvídali o změnách ve školní jídelně, především o úpravě 

jídelníčku z hlediska spotřebních košů, o naprostém zákazu používání polotovarů i o 

změně pitného režimu, který žákům nabídne pouze tzv. zdravé pití, tedy bez 

konzervantů a cukru. Dále byly zástupkyně seznámeny s plánovanou přestavbou šaten, 

které by měly být nahrazeny skříňkami pro každého žáka, i o způsobech jejich 

používání. Tato přestavba by měla proběhnout v příštím kalendářním roce o letních 

prázdninách. Další informace se týkaly stavebních úprav uvnitř i vně školy, renovace 

tělocvičen i jejich vybavení i nových možností v oblasti zabezpečení žáků při vstupu a 

odchodu ze školy (čipování). V neposlední řadě se informace týkaly i ŠvPř, omlouvání 

žáků z hlediska plánovaných delších absencí či možností žáků realizovat své záliby 

prostřednictvím školních kroužků.  

Nebýt začátku třídních schůzek, přátelská debata by jistě pokračovala do 

pozdních hodin. Závěrem ředitelka školy vyzvala všechny přítomné, aby se neváhali 

svěřit se svými nápady či připomínkami, které jim Vy, rodiče žáků, můžete kdykoliv 

sdělit. Z celého jednání byla intenzivně cítit vstřícná atmosféra a snaha o realizaci 

mnoha dílčích kroků, které by vedly k nastolení ideálního stavu mezi oběma 

zúčastněnými stranami působícími v prostředí ZŠ. Na straně jedné rodiči a žáky, na 



straně druhé vedením školy, pedagogy a zaměstnanci. Domnívám se, že jsme 

v pondělí v podvečer nakročili správnou nohou… 

 

Mgr. M. Slabý, zástupce školy v SRPŠ 


