
Zápis ze schůze SRPŠ ze dne 20. ledna 2022 

 

Schůze se zúčastnili: 

  

Za SRPŠ: předseda Antonín Ďuriš, pokladní Jana Mostýnová, člen Petra Skalská, člen Kateřina 

Krenželoková , člen Robert Sajdok, nový člen Hana Němcová, nový člen Tomáš Maštera ,  

 

Pozvaní hosté, kteří se zúčastnili schůze: 

 

Ředitelka ZŠ Bohumínská Mgr. Lenka Matušková, vedoucí ŠD Mgr. Zuzana Sviderská 

  

Program:   

 

1. Volba nových členů   

2. Projednávání obnovení příspěvků   

3. Dopravní situace u školy   

4. Akce pro rodiče žáků  

  

1. Volba nových členů  

 

Stát se členy SRPŠ projevili zájem paní Hana Němcová a pan Tomáš Maštera. Proběhlo hlasování, oba 

noví členové byli přijati, kdy všichni přítomní hlasovali pro přijetí. Tímto vítám mezi námi nové členy. 

Poté proběhla volba nového zapisovatele. Všemi přítomnými byl zvolen Tomáš Maštera.  

   

2. Projednávání obnovení příspěvků 

 

Jelikož se loni kvůli pandemii Covid-19 a z části distanční výuce příspěvky nevybíraly, shodli jsme se, že 

letos je již situace se školní docházkou lepší, navíc ve škole již probíhají různé aktivity a proto je nutné 

opět začít příspěvky vybírat. Ve spolupráci s ředitelkou školy dostanou všichni rodiče oznámení SRPŠ 

s žádostí o zaslání příspěvku. 

 

3. Dopravní situace u školy  

 

Probírali jsme také situaci, která vládne každé ráno na silnici Dědičná, která vede kolem školy. Rodiče 

vysazují své dětí přímo na ulici. Situace tam bývá docela živelná a ne úplně bezpečná. I když tam bývá 

u přechodu MP, přes to si myslíme, že tuto situaci je potřeba řešit. Parkoviště blízko školy, pod  

estakádou je totiž od 7h ranní zpoplatněné a v okolí není jiné místo, kde by se dalo zastavit, aniž by se 

nestal přestupek. Dohodli jsme se, že oslovíme úřad městského obvodu a pokusíme se ve spolupráci 

s úřadem vymyslet řešení. 

 

4. Akce pro rodiče žáků  

 

Bavili jsme se také o možnosti uspořádat sportovní den pro rodiče žáků. Na tomto již usilovně 

pracujeme a brzy přijdeme s konkrétní podobou sportovního dne.   



Tímto děkujeme za Vaši účast na schůzi SRPŠ. 

 

Níže přikládám jednoduchou tabulku s výdaji za loňský a letošní rok. 

 

    Příjem Výdej 

listopad 29 18 Balíčky - Mikuláš  10120,00 

prosinec 3 19 Vratka - balíčky Mikuláš 51,00  

 13 22 
Odměny - Logická olympiáda, Matematický Klokan, 
Bobřík informatiky, Hodina kódů, Pytagoriáda (Mgr. 
Čepeláková) 

 3000,00 

  23 
Odměny - za vysvědčení, sportovní, výtvarné, recitační 

soutěže (Mgr. Kratochvílová) 
 3780,00 

  24 
Odměny - soutěže, olympiáda v AJ/NJ - 1. - 9. ročník 
(Mgr. Lichá) 

 7200,00 

  25 
Odměny - Školní parlament - tematické dny, 

fotodokumentační prezentace (Mgr. Svobodová) 
 4000,00 

  26 
Odměny - soutěže, olympiády, projekty, Mladý vědec - 
Př, Z, CH, F, Mladý vědec (Mgr. Kyselová) 

 7400,00 

  27 
Projekty - Přehlídka dětských recitátorů, Olympiáda z ČJ, 
Projekt Rčení, přísloví (Mgr. Svobodová) 

 4000,00 

  28 
Soutěž - Chytrolín, Mikulášská olympiáda, Adventní kvíz 
(Mgr. Vaněčková) 

 1200,00 

leden  29 
Družina -  talent, karneval, zlatá nota, pálení čarodějnic, 
koloběžkové závody (Mgr. Sviderská) 

 2500,00 

 

Zápis zpracoval Tomáš Maštera 

Zápis byl schválen panem Antonínem Ďurišem 


