Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Staré Město, okr. Šumperk
Nádražní 77, 788 32 Staré Město

Zápis a usnesení ze schůze
2.9.2015 v 17 hodin / sborovna školy
Schůzky se účastnili zástupci 7 tříd ZŠ a dvou tříd MŠ, omluvili se paní Golíková a paní Doné M.
Host: Mgr. Radovan Šikula, ředitel školy
Zapisovatel: Jarmila Windová
Ověřovatel zápisu: Iveta Irimičuková

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

výše příspěvku SRPŠ
způsob zveřejňování zápisů z jednání SRPŠ
volba webmastera
financování SRPŠ
informace ředitele školy o novinkách pro školní rok 2015/16
diskuse

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ:
Výše příspěvku byla ponechána na současných 80,- Kč za rodinu. Byl odhlasován nový způsob
zveřejňování zápisů z jednání, a to zjm. z důvodu větší informovanosti rodičů a ostatních členů SRPŠ.
Zápisy se budou zveřejňovat na webových stránkách školy. Zveřejňováním byl pověřen pan Zdeněk
Panský. Dále byl projednáván způsob spolufinancování chodu SRPŠ, bude požádáno Město Staré
město o příspěvek, který by umožňoval rozšířit aktivity SRPŠ a účastnit se dotačních projektů, a tím i
naplňovat funkci SRPŠ ve větší míře.
Přílohou zápisu je přehled čerpání prostředků ze SRPŠ v roce 2014/15.
Informace ředitele školy:
- nový školní řád, čas příchodu dětí do školy...
- konzultační hodiny pedagogů
- nové stránky ZŠ
- souhlas vedení s vybíráním prostředků pro SRPŠ zaměstnanci školy (třídní učitelé na ZŠ i MŠ)
- nový ŠVP: zařazení lyžařského výcviku do ŠVP mateřské školy (aby jej mohly absolvovat děti všech
věkových kategorií a dodrželi se všechny potřebné předpisy a vyhlášky)
- informace o změnách v provozu MŠ (pro zachování 3 tříd vytvořena přípravná třída místo
předškoláků, přednostně pro děti s odkladem, změna financování takové třídy, možnost udržení
počtu a velikosti úvazků pedagogických pracovníků na MŠ. V dolní školce zachovány 2 třídy: rozdělení
úvazku hlavní vedoucí učitelky do obou tříd k zajištění rovnoměrného rozložení úvazků a poskytnutí
možnosti hlavní vedoucí pracovat v obou třídách tak aby měla přehled o pokrocích všech dětí v MŠ,
přidělení tříd jednotlivým pedagogům a rozdělení dětí do tříd v kompetenci vedoucí učitelky
L. Šimové)

zpracovala:

ověřila:

