
Zápis ze schůze výboru SRPŠ při ZŠ Oblačná,Liberec  

ze dne 11.09.2018 

Program: 

1. Přivítání nových členů 
2. Volba pokladníka a zapisovatele 
3. Schválení rozpočtu 
4. Rozprava 

Průběh schůze: 

• Byli přivítáni noví členové výboru 
• Byla zvolena nová pokladní pí. Poláková 
• Byl zvolen zapisovatel p. Herink 
• Byl schválen rozpočet SRPŠ na školní rok 2018/2019 
• Z přebytku rozpočtu bylo schváleno 50,- CZK na žáka na divadelní 

představení 
• Bylo schváleno převedení částky 5.000,- CZK z přebytku rozpočtu jako 

finanční pomoc rodině žákyně 4.B, která je po úrazu ve vážném stavu 
v nemocnici 

• Byla diskutována situace ve 5.třídě ( náznak šikany, školní rozvrh, změna 
třídního učitele ). Bude řešeno zprávou rodičům přes Gradebook. 

• Byl vznesen dotaz ve třídě 8.B na možnost zveřejnění výsledku pozorování 
celé třídy zástupcem org. Maják. Individuálně ANO asi přes Gradebook, za 
celou třídu patrně s ohledem na GDPR NE. Bude prověřeno. 

• Byl vznesen dotaz na navýšení počtu dětí z 1.třídy na kroužek AJ. Bohužel 
z kapacitních důvodů není možno. Kroužek je dobrovolný – škola není povinna 
zajistit pro všechny děti a učitelé AJ jsou plně vytíženi. 

• Byl vznesen dotaz na vhodnost hodin tělocviku dívek v 6.A již 25 minut po 
obědě ( zdravotní hledisko ). Je dána možnost nechat odhlasovat ve třídě 
posun hodiny do standardního výukového okna – zajistí zástupce třídy. 

• Též ve třídě 6.A dotaz na učebnu třídy ( přístup čerstvého vzduchu, pocitový 
vjem hluku z vestavby ve třídě). Třída je schválena dle hyg. norem a výuka ze 
třídě je max. 1 hodina denně pro jednu třídu, většinou malé skupiny na jazyky– 
bude pozorováno, ale zatím není plánovaná změna ( není ani kam ) 

• Poslední dotaz byl na možnost nechávat nějaké učebnice v šatních skříňkách 
zejména pro dojíždějící děti. Aktuálně platí zákaz vydaný paní ředitelkou. Jistá 
možnost pro výjimku by byla, ale je obava, že by mohl být problém se 
zapomínáním. 

• Další schůzka dne 20.11.2018 od 16:00 

 

V Liberci, dne 11.9.2018    Ing. Jiří Herink 

       zapisovatel 


