
Zápis ze schůzky ředitelky školy a třídních důvěrníků 

 
Datum: 17. 9. 2019, 17. 00 hod. 
Místo: uč. č. 29, ZŠ Senice na Hané 
 
Přítomni:   
Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Prucková 
Předseda Spolku rodičů: Ladislav Bořil 
Třídní důvěrníci: Martina Dvorská, Petra Gbelcová, Radka Tichá, Ladislav Bořil, Helena Žampachová, Lucie 
Janečková, Lenka Hynková, Anna Jahodová, Kristýna Šenková, Lukáš Valouch, Andrea Olejárová, 
Vladimíra Spurná 
 
Omluveni: Roman Marek, Eva Tichá, Lenka Ambrozová, Hana Čepová, Barbora Malá, Jiřina Žáková, 
Markéta Mačáková, Ilona Elsnerová, Michal Marek, Lucie Opletalová, Marta Nakládalová  
 
Program: 
I. Informace ředitelky školy 

1. Přivítání rodičů 
2. Informace o průběhu nového školního roku 

 Počty žáků 

 Změny v pedagogickém sboru 

 Opravy školy, zázemí školy 

 Projekty nového školního roku 
3. Plán spolupráce se SRPŠ 
4. Dotazy rodičů 

II. Schůze Spolku rodičů 
                      1. Přivítání nových důvěrníků a oznámení o odstupujících důvěrnících ze spolku 

        2. Změny v návrhu plánu spolupráce 
         3. Návrh na vyřazení lyžařské vybavení z inventáře spolku 
                      4. Různé 
 
I. Informace ředitelky školy 
 

1.   Přivítání rodičů ředitelkou školy 
Ředitelka školy přivítala přítomné třídní důvěrníky a zahájila schůzku, která se koná pravidelně na 
začátku školního roku a 2. pololetí (termín pro 2. schůzku – út 11. 2. 2020) 
 

2. Informace o průběhu nového školního roku 

 Počty žáků 

 1. tř. (27+1 žák), 9. tř. – 26 žáků 

 Žáci ze spádových škol (Cholina, Vilémov) 

 Celkový počet žáků 225 + 3 (3 žáci plnící povinnou školní docházku v zahraničí) 

 Paralelní třídy 6. ročník, 8. ročník, otevření 3. oddělení ŠD 

 Změny v pedagogickém sboru 

 Vyučující – třídní: 2. tř (Be), 6. A (Hor) a 8. B (St) + netřídní: Pg  

 Celkem 7 asistentů pedagoga: 1., 3 – 2x., 5., 6. (Vo),  8., 9. tř. 

 Ranní družina: Ki 

 Opravy školy, zázemí školy 

 Modernizaci školy v rámci projektu Zkvalitnění infrastruktury I. a II. (výtah, WC 
pro invalidy, počítačová učebna, přírodovědná,  kabinet chemie, fyzikální 
laboratoř, žákovské dílny, kuchyňka) 

 Rozšíření šaten - nové skříňky pro žáky – dokoupení dle počtu žáků  

 Vzdělávací projekty nového školního roku 



 Projekt 1. stupně – Příroda a my 

 Druhý krok – preventivní program UP v Olomouci, vyškolení pracovníka a 
metodický materiál pro práci s žáky na 1. stupni s cílem snížení agrese a zvýšení 
empatie a tolerance u dětí – 4. tř (Ka) 

 Kroužky školy + školní družiny (HOP) – mimo šablony (keramický, florbal, 
gymnastika…) 

 Šablony II. - Kluby (čtenářský, matematické logiky, badatelský na obou stupních) 
+ doučování, projektové dny mimo školy a ve škole, spolupráce vyučujících, další 
vzdělávání ped. pracovníků (ředitelské volno – 30. 10. – 1. 11. 2019) 

 Erasmus – podpora metody CLIL, jazykové kurzy v zahraničí 

 Elektronická žákovská knížka 

 Schůzka rodičů k elektronické ŽK 
 

3. Projednání plánu spolupráce ZŠ a Spolku rodičů 
- Ředitelka školy projednala s přítomnými třídními důvěrníky plán spolupráce školy a Spolku 
rodičů na školní rok 2019 -20. (viz Plán spolupráce se Spolkem rodičů). 
- příspěvek na SRPŠ – 200,-  starší sourozenec 
- příspěvek 300,- Kč na žáka v dalších letech vzhledem k malému množství finančních prostředků 
nebude poskytován 
- Mikuláš – nebude uskutečněn 
- lyže – návrh na zrušení půjčování lyží 
- Plán spolupráce byl schválen 

 
4. Dotazy rodičů 

- možnost konání schůzek v jiném termínu na 1. a na 2. stupni – ředitelka školy připraví ve 
spolupráci s vyučujícími návrh řešení  
- ukázka nových učeben třídním důvěrníkům 
 

II. Schůze Spolku rodičů 
                      1. Přivítání nových důvěrníků a oznámení o odstupujících důvěrnících ze spolku 
Na úvod předseda spolku rodičů L. Bořil přivítal přítomné nové třídní důvěrníky, kdy zároveň představil 
dle dostupných informací i nové nepřítomné důvěrníky. Dále bylo oznámeno, kteří důvěrníci nás opustili 
a plán, které z rodičů oslovit (jako potenciální nové třídní důvěrníky) tak, aby každou třídu někdo 
zastupoval. 
 

        2. Změny v návrhu plánu spolupráce 
a) Předseda spolku rodičů L. Bořil navrhl z plánu spolupráce vyřadit plánovanou akci Mikuláš. Důvodem 
je, že akce je každoročně prodělečná, každým rokem je menší a menší účast a letos je nešťastné datum 
na akci (30. 11. nebo 7. 12.). Dle sdělení pracovně starších členů spolku se akce Mikuláš začala dělat 
z důvodu velkého zájmu rodičů, neboť po rodinách nechodila žádná skupinka (Mikuláš, s čerty a 
Andělem), kdy v dnešní době se však dne 5.12. v každé obci těchto skupin několik. Po vzájemné debatě 
došlo na hlasování a akce Mikuláš byla jednomyslně zrušena. 
b) Předseda spolku rodičů L. Bořil navrhl z plánu spolupráce vyřadit půjčování lyží. – s tímto bodem je i 
spojen bod č. 3. 
 
                     3. Návrh na vyřazení z inventáře spolku lyžařské vybavení 
Těsně před prázdninami byl předseda spolku rodičů L. Bořil obeznámen, že umístěné lyže ve škole jsou 
v inventáři Spolku rodičů. Proto došlo k posouzení stavu inventáře lyží, stav byl i konzultován 
s provozovatelem půjčovny lyží na Ramzové v Jeseníkách. Bylo však odborníkem doporučeno lyže už 
nepůjčovat a maximálně někomu nabídnout do svého majetku. Proto tedy došlo k vzájemné debatě, kdy 
se došlo k závěru, že lyže už se nebudou nabízet k půjčování, nýbrž k prodeji za symbolickou cenu. 
Předpoklad prodeje (za symbolickou cenu) je na dni otevřených dveří.   
  
 



 
 
                      4. Různé 

 všemi přítomnými třídními důvěrníky byl schválen upravený plán spolupráce na školní rok 2019/2020.  

 nebyl odsouhlasen v letošním školním roce příspěvek 300,- Kč na každého žáka.  

 termíny připravovaných akcí, které Spolek rodičů organizuje nebo se na nich organizačně podílí: 
 
22. 12. 2019  Vánoční zpívání, jarmark (obsluha stánku + příprava)  
29. 2. 2020 Dětský maškarní karneval 
26. 6. 2020 Zahradní slavnost 
 
       Zapsal: Ladislav Bořil, předseda SR 
 


