
Zápis z členské schůze Sdružení rodičů při ZŠ při ZŠ Tyršova Rumburk ze dne 30. 11. 

2022 

 

přítomni: J. Chalupný, J. Minďašová, R. Pálenská, V. Jindřichová, M. Hollerová, P. Pokorná, 

M. Černá, P. Vejrychová, M. Kurzová, J. Havlíková,  J. Kuberová,  J. Šmídová, D. Krupová 

omluveni: J. Bartošová, Z. Maxinová, L. Homoláčová, M. Pencáková, K. Valtová, R. 

Zárubová,   

host: L. Srbecká, J. Masařová  

 

Program schůze: 

1) Uvítání přítomných 

2)  Podněty a připomínky ze strany rodičů 

3) Informace o rozpočtu  

4)  Informace o škole, plány,  projekty, akce 

5)  Primární prevence závislostí a šikany na škole 

 

ad. 2)  

Připomínky od rodičů 6.B – zda je možné, se přijít do školní jídelny se podívat na velkost 

porcí a ochutnat jídlo – po dohodě je toto možné. Nikdo si na obědy nestěžuje, vaří se dvě 

jídla, všichni žáci mají tedy výběr, dostávají přidat. K začátku tohoto školního roku došlo 

k nárůstu počtu denně uvařených obědů na 500, nárůst žáků, kteří chodí na obědy je od loňska 

o 100 strávníků, chodí i cizí strávníci – škola se díky tomuto stala plátcem DPH. 

Anonymní připomínka  - 6.B – zavírání žákyně na WC, jak často se WC kontrolují. Není 

známo o koho se jedná a kdo toto dělá – potom není možné řešit, kontroly na WC probíhají 

několikrát za přestávku a nikdo nic nezaznamenal.  

Připomínka 7.A – nevyhovují jednomu rodiči třídní schůzky formou tripartity, 

nedorozumnění v komunikaci, řešeno individuálně, společné třídní schůzky budou vždy na 

začátku školního roku.  

 

ad. 3) Ředitelka školy seznámila s rozpočtem na školní rok 2022/2023 viz příloha. Členské 

příspěvky zůstávají ve stejné výši jako loni 300,-- Kč na žáka + 50,-- Kč za každého dalšího 

sourozence. 

 

ad. 4) Ředitelka školy shrnula práci ve škole od začátku školního roku – zvýšení počtu žáků 

na 269 (nárůst o 45 žáků), získání projektu NPO pro žáky se sociálním znevýhodněním cca. 5 

mil. Kč, nová výroční zpráva na webových stránkách školy. Dále seznámila přítomné 

s akcemi (Jarmark, koncerty dětských pěveckých sborů, projektové dny, zájezd pro žáky 9. 

tříd- Chorvatsko, LVZ pro žáky 7.a 8. tříd,, které škola připravuje, objasnila situaci ohledně 

ukrajinských žáků (v současné době jich je na škole 25, v různých ročnících), škola zajistila 

prostřednictvím organizace Obědy dětem financování obědů pro žáky ze sociálně slabších 

rodin (v současné chvíli si o tuto pomoc prostřednictvím rodičů zažádalo 58 žáků), ředitelka 

školy seznámila se zavedním nového předmětu Informatika povinně pro žáky od 4. do 9. třídy 

(robotizace, programování apod.).  

 

ad. 5) Seznámení přítomných s problémy týkajícíh se prevence – nošení návykových látek do 

školy – elektronické cigarety jednorázové, lifty (žvýkací tabákové sáčky), šňupací tabák a 

další – prevence návykovosti, porušování školního řáků. Zapsala: M. Hollerová 

 

Rumburk, 5. 12. 2022 

zapsala: M. Hollerová 



 

 


