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Zápis  ze schůze výboru SPŠM 

D a t u m a  m ís t o sc h ůze :  17.6.2019,  sídlo SPŠM 

Sv o l av a t el :  Mgr. Jana Tichá, předsedkyně 

P ř í t om ni :  viz Příloha 1 - Prezenční listina  

P r og r am :  
 

1. Zahájeni, vyplnění prezenční l istiny 

2. Informace ředitelky školy  

3. Čerpání  rozpočtu SPŠM na školní rok 2018/2019  
4. Výlet v  rámci ŠD  
5. Preventivní programy  
6. Mobilní telefony 
7. Závěr  

 

P r ů b ě h  j e d n a ní :  

1. Zahájení, vyplnění prezenční listiny  

Schůzi zahájila v 17:00 hod. předsedkyně SPŠM Jana Tichá. 
15 přítomných se zapsalo do prezenční listiny = přítomno 19 třídních delegátů -  výbor SPŠM 
je usnášeníschopný. 
Schůze výboru SPŠM se zúčastnili dva hosté – Martina Thumsová – ředitelka školy, Lenka 
Hůrková – zástupkyně ředitelky školy. 
 

2. Informace ředitelky školy  

- 19.6.2019 se uzavírá klasifikace, v případě, že rodiče/zákonní zástupci žáka nesouhlasí 
s hodnocením, je od 20.6.2019 možné požádat o komisionální přezkoušení (hodnocení je 
k dispozici na Škole online). 

- Ve školním roce 2019/2020 bude dále probíhat výuka některých předmětů v blocích. Nově 
o tuto možnost projevili zájem vyučující Aj (výuka Aj bude probíhat 2x týdně 2 + 1hod.) 

- Ve školním roce 2019/2020 v rámci přípravy na přechod na 2. stupeň budou některé 
předměty vč. matematiky vyučovány netřídními učiteli. 

- Ve školním roce 2019/2020 bude kladem větší důraz na formativní hodnocení. Formativní 
hodnocení umožňuje i Škola online, bude více využíváno. 

- ŠVP: aktuálně probíhá poslední turnus, děti i pedagogický personál jsou s průběhem ŠVP 
velmi spokojeni. Občas děti ze ŠVP telefonují rodičům, případně zasílají různé zprávy. 
Rodiče mají možnost si kdykoli informace ověřit u vedoucího turnusu, nebo u zdravotníka. 
Samozřejmě jakékoli důležité zprávy (zejména týkající se zdravotního stavu dětí) oznamuje 
pověřený zdravotník neprodleně rodičům. 

- Formuláře/potvrzení pro zdravotní pojišťovnu o účasti na ŠVP vydává paní Havlíčková. 
- Škola hledá asistenta pedagoga, v případě zájmu podá informace ředitelka školy.   

 
3. Čerpání  rozpočtu SPŠM na školní rok 2018/2019  

- Z rozpočtu „sociální výpomoc/školní pobyty“ bude vyplacena částka 12.000,- Kč, sociální 
příspěvek na ŠVP, vyplacení na základě žádosti rodičů/zákonných zástupců. 



       
- Plavání ve školním roce 2019/2020 nebude organizováno. Dosud plavaly děti v 1. a 2. třídě, 

na doporučení učitelů TV bude plavání přesunuto do 2. a 3. třídy (pro žáky 1. tříd není výuka 
plavání dostatečně efektivní). Rozpočet určený každoročně pro „podporu sportu/plavání“ 
bude pro školní rok 2019/2020 určen pro jinou formu podpory sportu. Třídní delegáti se 
k tématu vrátí na další schůzi SPŠM.  

- Příspěvky SPŠM pro školní rok 2019/2020 zůstávají beze změny, tj. 500,- Kč/žák. Třídní 
delegáti se shodli, že částka může být snížena o přeplatek ze ŠVP. Příspěvky budou vybírány 
v průběhu třídních schůzek v září 2019. 

- Aktuální čerpání rozpočtu je k dispozici na  webových stránkách školy v sekci SPŠM. 
 

4. Výlet v  rámci ŠD  
Výlet v rámci ŠD je organizován cestovní kanceláří, doporučení SPŠM je organizovat výlet 
v rámci školy = úspora nákladů. 
Rozhodnutí o účasti dítěte na výletě je na rodičích. 
 

5. Preventivní programy 
Třídní zástupci vznesli dotaz, zda na preventivních programech v rámci výuky je nutná 
přítomnost třídního učitele? Děti mohou mít v jeho přítomnosti zábrany v diskuzi. 
Paní ředitelka vysvětlila, že není možné žáky školy svěřit 3. subjektu/lektorům preventivních 
programů. Bude zvážena možnost, vyslat s žáky jako dozor učitele školy, který není na třídu 
přímo navázán. 
  

6. Mobilní telefony  
Třídní delegáti zjistili během třídních schůzek 8.4. názor rodičů na úplný zákaz používání 
mobilních telefonů ve škole. Většina třídních delegátu se shodla, že v době vyučování i 
v průběhu přestávek mohou mít žáci k dispozici mobilní telefony pouze na vyžádání pedagoga 
pro účely výuky. Jinak budou mít mobilní telefony vypnuté v aktovce, případně ve skříňce. 
Omezení používání mobilních telefonů neplatí pro polední přestávku před odpoledním blokem 
výuky.  

Výsledek hlasování: pro: 15 přítomných třídních delegátů, proti: 3 přítomní třídní delegáti. 
(1 třídní delegát ještě před projednáváním tohoto bodu odešel z rodinných důvodů ze 
schůze SPŠM, i po odchodu tohoto delegáta byl výbor SPŠM z pohledu počtu přítomných 
třídních delegátů usnášeníschopný). 

Paní ředitelka seznámí žáky i pracovníky školy o zákazu používání mobilních telefonů, 
v průběhu prvního čtvrtletí bude nový systém vyzkoušen, případně bude dle potřeby upraven. 
Následně bude se Školskou radou projednána změna školního řádu. 

 
7. Závěr  

Předsedkyně Výboru poděkovala za účast a schůzi v 18:30 hod. ukončila.  
Příští schůze výboru SPŠM se bude konat 19.9.2019 od 19:00 hod. v sídle SPŠM.  

 

 

Zapsala: Jana Tichá, předsedkyně 

 

Příloha 1: Listina přítomných schůze Třídních delegátů SPŠM 

(prezenční listina není z důvodu ochrany osobních údajů veřejnou, je uložena u předsedkyně 
SPŠM) 
 

 


