Zápis č. 8 ze schůze SRPŠ Hrabina
se sídlem Ostravská 1710, 737 01 Český Těšín
konané dne 11. 5. 2017
omluveni: viz. Prezenční listina
Host: Mgr. Rudolf Fiedler, Mgr. Helena Warcopová, Mgr. Barbora Raszyková
1. Přivítání, prezentace,
2. Slovo ředitele školy ZŠ Hrabina
*organizace školy v přírodě
*zavedení elektronických žákovských knížek
3. Organizace radovánek
4. Závěr a termín další schůzky
1. Schůzi zahájila pí. Ciompová přivítáním všech přítomných, podepsání prezenční listiny.
Schůzky se zúčastnilo 15 členů výboru.
2. Slovo ředitele školy ZŠ Hrabina
*organizace školy v přírodě
Pan ředitel uvedl, že organizace školy v přírodě je velice náročná a pro školu velmi nákladná
záležitost. Ministerstvem školství byly akce typu „Škola v přírodě“, „Plavání“ a „Lyžařské
výcviky“ vyřazeny z povinných akcí škol, tudíž je škola není povinna organizovat. I přesto jsou
tyto činnosti na naší škole zachovány alespoň v rozsahu, který si škola může dovolit.
Jelikož je naše škola sloučená ze dvou základních škol a k nim patří další pracoviště (celkem
26) jedná se o největší školní organizaci v okolí, je situace o to složitější. Při organizaci školy
v přírodě je nutné především finanční zajištění a v druhé řadě personální zajištění.
Vyřazením Školy v přírodě a podobných akcí, z povinných akcí školy došlo k tomu, že veškeré
náklady musí škola hradit pouze ze svého omezeného rozpočtu. Příspěvek, který dává město
150Kč na dítě či pojišťovny je vždy primárně určen pouze rodičům, školy se tyto příspěvky
netýkají a škola nemá jinou možnost, jak zajistit finanční prostředky, jelikož se nedaří najít
sponzora, který by náklady spojené se ŠVP hradil. Přes pojišťovnu se škole podařilo zařídit
příspěvek na ozdravnou akci, bohužel ale ani půl roku po návratu z ŠVP peníze stále nejsou
rodičům vyplaceny. Finance, kterými disponuje, škola jsou určeny primárně pro učitele dané
školy, ostatní osoby zajišťující chod ŠvPř – noční dozor, zdravotník, učitelé suplující ve škole
musí být hrazeny z těchto peněz, tedy na úkor zbývajících kantorů ve škole. Organizace ŠVP
je také spojena s řadou problémů jako jsou přípravné činnosti, zajištění hygienických
povolení (škola například odpovídá za pitnou vodu v ubytovacím objektu ŠVP, tudíž náš
pedagog musí zajistit veškerá potvrzení a ověření), je nutno na daném místě zajistit lékaře
pro případný lékařský zásah či ošetření dětí. Dobrou zprávou však je, že ŠVP bylo s platností
od 1. 9. 2017 opět zařazeno do povinných akcí školy, tudíž v budoucnu by se tato situace
mohla změnit.
*zavedení elektronických žákovských knížek
Pan ředitel uvedl, že ve školském zákoně není uvedeno, že vedení žákovských knížek je
povinné. Tudíž dle této informace by zrušení žákovských knížek na naší škole bylo v souladu

se zákonem. Pan ředitel nás ale ujistil, že nic takového se nechystá, stávající forma
žákovských knížek v papírové podobě je pro všechny vyhovující. Na návrh rodičů ohledně
zavedení elektronických žákovských (dále jen EŽK) knížek uvádí, že před 5 lety byla mezi
rodiči provedena anketa o možnosti zavedení těchto EŽK, nicméně pouze 40% rodičů se
vyjádřilo kladně, oslovení pedagogové se zavedením nesouhlasili. Pan ředitel přiznává, že si
je vědom toho, že doba pokročila, bohužel ale škola nemá potřebné technické vybavení pro
zavedení tohoto elektronického systému, bylo by nutno vyčlenit nejméně 2 notebooky pro
pedagogy, které by primárně sloužily pouze pro tyto účely. Bohužel škola by potřebovala
obnovu nejen počítačových stanic, ale také úpravu stávající sítě a wifi připojení. Na tyto
investice nemá škola peníze, neboť veškeré finance by si musela zajistit ze svého rozpočtu,
který je omezený. V nynější době však ani pedagogové nepovažují zavedení EŽK za přínosné.
Škola však byla zapojena do systému MAP (Místní akční plán), který by situaci ohledně
výpočetní techniky na škole mohl v budoucnu změnit. Pro tento školní ani pro příští školní
rok však zavedení EŽK není prioritou.
Pan ředitel poděkoval za pozvání a za činnost rodičů v SRPŠ, kterou oceňuje především kvůli
pozitivnímu dopadu na děti a je rád za všechny akce, které SRPŠ organizuje pro děti škol.
3. Organizace radovánek:
Datum a místo konání: 24.6.2017, 15.00 – 19.00, KS Chotěbuz, venkovní prostory (vnitřní
prostory bufet, WC.Akce je určena pro I. a II. Stupeň obou škol.
ATRAKCE A HUDBA, zajišťuje Aleš Hořčica – malování na obličej, skákací hrady, trampolína,
obleky sumo, balónky s heliem, cukrová vata, vystoupení mažoretek.
Moderátor akce: Katka Šildrová
Program: atrakce, jízda na koni, vystoupení mažoretek, taneční vystoupení PETRÁŠOVI,
kouzelník.
LETÁK
VĚRKA do 5. 6. 2017
INFORMAČNÍ LÍSTEČKY PRO RODIČE+PROSBA O POMOC – MILUŠE-DO 31. 5. 2017
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
KONÍCI
BUFET JÍDLO PÁRKY V ROHLÍKU
ZÁKUSKY
GRIL
BUFET PITÍ
KÁVA
VÝČEP PIVO
NEALKO

LUCKA H +
IVČA J.
GABČA, HANKA+
KATKA, KATKA+
ZAJISTÍ KARIN, OBSLUHA KARIN, PAVLA, SOŇA P.
PETR, VLASTIK
ANDEJ+

POČET LIDÍ NENÍ KONEČNÝ – JE NÁS MÁLO.
3. TERMÍN DALŠÍ SCHŮZKY JE 8. 6. 2017 V 17:00 V HAVANĚ.
Zapsala: Ciompová Miluše, Vávrová Hana
V Českém Těšíně, dne 20. 5. 2017

