Zápis ze schůzky důvěrníků SRPŠ konané dne 21.11.2011
Přítomni:
Bohumil Komínek – předseda sdružení
Miroslava Petráková – hospodářka sdružení
Lenka Plojharová – za ZŠ
Důvěrníci jednotlivých tříd (dle prezenční listiny)

Program:

Ivona Pajerová (1.A)

Lenka Michalcová (1.E)

Lucie Šimková (2.A)

Jiřina Nováková (2.B)

Martina Kubičková (2.E)

Blanka Nová (3.A)

Kateřina Pobudová (3.E)

David Štrobl (4.E)

Jitka Valentová (5.A)

Jan Brožko (5.B)

Hana Nosková (5.E)

Iveta Hlaváčková (6.B)

MUDr. Pavel Marek (9.B)

Ing. Karin Vovsová (7.A)

1. Ukončení funkce stávajícího předsedy sdružení a návrh nového kandidáta
2. Ukončení funkce hospodářky sdružení a návrh nového kandidáta
3. Diskuse

1. Navržení kandidáta na funkci předsedy sdružení.
Stávající předseda sdružení pan Komínek skládá svou funkci. Jako kandidát na
budoucího předsedu byla navržena paní Blanka Nová.
2. Navržení kandidáta na funkci hospodářky sdružení.
Stávající hospodářka paní Petráková také skládá svou funkci. Do této funkce byla jako
kandidát navržena paní Jiřina Nováková (změna oznámená po schůzce – viz
poznámka na konci zápisu)
Oba navržení kandidáti budou voleni na plenárním zasedání, které proběhne
1.12.2011.
3. Diskuse
a) Pan Komínek informoval důvěrníky o odstoupení ředitele školy Mgr. Jiřího
Vodáčka. V souvislosti s tímto byl vznesen dotaz, proč nebyli rodiče žáků
oficiální cestou informováni o tomto odstoupení.
b) Paní Petráková požaduje, aby ji kontaktovali členové revizní komise sdružení
a domluvili s ní na termínu provedení revize účetnictví sdružení.
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c) Plenární zasedání sdružení proběhne 1.12.2011 od 15:00 hodin ve školní
jídelně. Programem bude seznámení se zprávou o hospodaření sdružení za
školní rok 2010/2011, návrhem rozpočtu na rok 2011/2012 a volba předsedy a
hospodářky sdružení.
Byl vznesen požadavek, aby na oznámení pro rodiče bylo připsáno oznámení
o těchto volbách.
d) Někteří důvěrníci upozornili na neaktualizované informace na webových
stránkách školy – nejsou aktuální rozvrhy hodin, chybí jmenné seznamy
vyučujících v jednotlivých třídách. Paní Nová informovala důvěrníky s tím, že
škole nabídla zajištění externího správce webových stránek a dle jejích slov se
vedení školy s tímto člověkem dosud nedohodlo na případné spolupráci.
V této souvislosti bylo vzneseno několik požadavků:
-

nejpozději 30.8. vyvěsit rozvrh na 1.9.

-

termíny plánovaných školních akcí vyvěsit s dostatečným předstihem

-

vyvěsit termíny informativních schůzek

e) Byl vznesen dotaz na termín výběru do tříd s rozšířenou výukou hudební nebo
výtvarné výchovy.
Termín tohoto výběru dosud nebyl stanoven – bude se konat v průběhu ledna
2012.
f) Učebnice AJ a Prvouky – některým důvěrníkům se zdají současné učebnice
zejména na AJ nedostačující. Ptali se, zda by bylo možné zakoupit nové
učebnice – kvalitnější.
Paní Plojharová informovala o omezených finančních možnostech školy, díky
kterým nelze zakoupit nové učebnice AJ. Na základě této informace byl
vznesen dotaz, zda by mohli rodiče žáků darovat škole finanční prostředky na
nákup těchto učebnic nebo zda by si mohli žáci zakoupit učebnice a na konci
školního roku je odprodat žákům v nižším ročníku (jako tomu je na středních
školách).
Co se týče finančního daru ze strany rodičů, musela by se s rodiči sepsat
darovací smlouva s konkrétním určením využití financí. Tuto smlouvu pak
musí schválit Rada Města. Zakoupení a pozdější odprodání učebnic není na
základní škole možné – žáci na základních školách si kupují pouze pracovní
sešity.
g) Paní Nová informovala přítomné, že sdružení jednalo s firmou Delikomat,
která provozuje na zdejší škole automat. Jednalo se o změně sortimentu a
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případném přesunutí automatu do vyššího patra. Dle jejích slov vedení školy
s firmou nejednalo. Sdružení požaduje vyjádření vedení školy k této
záležitosti.
h) Byla vyjádřena celková nespokojenost s komunikací ze strany vedení školy.
Dle slov některých přítomných by vedení školy mělo být účastno na schůzkách
sdružení, aby se mohlo vyjádřit k některým požadavkům a stanoviskům
sdružení. Důvěrníci byli informováni o tom, že není povinností vedení školy
účastnit se těchto schůzek – probírají se na nich některé interní záležitosti
sdružení. Dále jim bylo sděleno, že statutární zástupce ředitele školy, paní
Menclová, je s největší pravděpodobností dosud v budově školy a není
problém pro ni dojít.
i) Paní Kubičková vznesla dotaz týkající se čipů ve školní jídelně. Zajímalo by jí,
proč škola využívá složitějšího systému – objednávání si obědů na každý den,
když systém těchto čipů umožňuje objednat obědy na celý měsíc dopředu a čip
použít pouze při výdeji jídla. Tím by se omezily dlouhé fronty ve školní
jídelně. Dále by chtěla vědět, proč nemůže jako rodič ovládat účet svého dítěte
přes internet.
Pan Komínek k tomuto sdělil následující: Na systému denního objednávání se
shodla většina základních škol, a proto byl u firmy tento systém objednán.
Obsluha jednotlivých účtů přes internet je samozřejmě možná, ale musel by být
zakoupen speciální software, který by tuto funkci podporoval.
Pan Štrobl chtěl v této souvislosti vědět, zda je možné při nalezení čipu zjistit
v jídelnách místních škol, komu nalezený čip patří. Slyšel prý, že toto není
možné. Byl informován o tom, že každý čip má v sobě unikátní kód, podle
kterého lze zjistit, zda je v dané jídelně evidovaný. Pokud ne, je nutné obejít
zbylé jídelny. Proto vedoucí školní jídelny doporučila zavěšení lístečku se
jménem dítěte a názvem školy ke každému čipu – hlavně u dětí z 1. stupně.
j) Paní Nová, která organizuje ještě s několika maminkami během vánočního
jarmarku prodej občerstvení ve školní jídelně, by chtěla požádat o pomoc při
organizaci tohoto prodeje další matky.
Poznámka: Na základě telefonického rozhovoru s paní Jiřinou Novákovou ze dne 24.11.2011
informuji o tom, že výše zmíněná odstupuje z kandidatury na post hospodářky sdružení.
Důvodem je možný střet zájmu vůči zaměstnání.
Zapsala: Plojharová
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