
Zápis z jednání SRPŠ ZŠ Sady pionýrů Lovosice 

 

14.9.2022                        Zpráva ředitelky školy. 

 

1. Školní rok 2022/23 jsme zahájili s 23 třídami. 9 tříd na 1. stupni, 14 tříd na 2. stupni.  

Vyučujeme podle ŠVP Škola pro život – škola pro tebe – 6. verze platné od 1. 9. 2021. 

Zaveden předmět Informatika. Nyní ve třídách 4., 5., 6., 7., 8.-  9. Ročníky se vzdělávají 

podle 5. Verze ŠVP.  Bude probíhat celková rekonstrukce elektro rozvodů. Přemisťování 

tříd, provizorní podmínky.  

Rok 2021/2022 – v duchu dobíhání covidových opatření, doplnění učiva, adaptace na 

školní prostředí. Velmi úspěšné akce – Masopust, LVVZ, ozdravné pobyty, výlety a 

exkurze. Účast v soutěžích a výborné umístění žáka 9. B v republikovém kole matemat. 

soutěže. Byly nakoupeny roboty na výuku Informatiky, tablety pro žáky, získala škola 3D 

tiskárnu. V květnu a červnu nárůst žáků z Ukrajiny- probíhal kurz Č – jsme pověřená 

škola 

Plán školy na šk. rok 2022/23 snažíme se naplňovat hlavní úkoly  
- Adaptace ukrajinských dětí do školního prostředí – ve všech třídách je celkem 49 dětí. 

Výuka dle minimálních výstupů, rozvoj jazyka, komunikace 

- preferování moderních metod výuky 

- chceme ve škole vytvořit dobré klima, bojovat s nekázní, vulgaritou, 

záškoláctvím –konání třídnických hodin, jedenkrát za měsíc formou bloku 

vyučovacích hodin.  

- dále nabízíme žákům doprovodné vzdělávací akce – divadla – divadlo Most, 

exkurze hlavně ze zeměpisu, přírodopisu  

- Zahraniční zájezd – Londýn.  

- LVVZ 2 turnusy, ozdravné pobyty, cyklistický kurz 

- učíme žáky sebehodnocení  

- využíváme fondy z dotací EU –deskové hry, čtenářský klub, doučování,  

- stále chceme rozvíjet spolupráci s rodiči –stále trvá zapojení do   projektu 

Rodiče vítáni informovat se můžete na www. rodicevitani.cz  

Školní řád (upraven - v platnosti od 1. 9. 2022) Upraveny Základní povinnosti žáků- nošení 

nikotinových a tabákových sáčků. Zákaz žvýkání.  Informovanost rodičů. Všechny důležité 

dokumenty školy jsou – budou ke shlédnutí  na stránkách školy  

www.1zslovosice.cz 

Školní družina pro žáky 1. -5. třídy. 3 oddělení. Lze využít nenaplněnou kapacitu. Poplatek 

zvýšen na 120,- Kč 

2. Zpráva o hospodaření. – p.u. Vochomůrková – p. učitelka seznámila s výdaji za rok 2021 

3. Návrh na schválení příspěvku na žáka do SRPŠ  p. uč. Vochomůrková příspěvek na rok 

2022/2023  na konto SRPŠ ve výši 350,- Kč na žáka. Splatnost do konce října 2022 

Čerpání peněz z příspěvků na  SRPŠ po dohodě s p. předsedou SRPŠ 

Čerpání+ příjmy       - výtěžek z vánočního prodeje, dobrovolných příspěvků.  

Příspěvky poskytnou na dobročinné akce (adopce levharta sněžného v ZOO Ústí nad Labem, 

nadaci Dobrý anděl.) 

       - startovné na soutěže, odměny pro žáky za výrazné úspěchy a reprezentaci škol, 

výraznou pomoc v práci školy (vedení parlamentu.), motivační odměny 

-        na tematické exkurze, přednášky apod. v rámci výuky 50,- Kč /žák  

-       nákup spotřebního materiául na VV (čtvrtky, papíry.), 

-       nákup sešitů a kancelářských potřeb – projednáno zrušení balíčků pro žáky, z důvodu 

cenové nevýhodnosti. Samostatně lze nakoupit podstatně laciněji. Domluveno, že balíčku 

budou nakupovány pouze zájemcům 

http://www.1zslovosice.cz/


-       odměnu pro hospodářku p. u. Vochomůrkovou 

-       nákup papírových utěrek do tříd (cca1 balení na žáka) 

 

 

4. V letošním roce končí volební období výboru SRPŠ. Do voleb na následující období jsou 

navrženi tito kandidáti:  

- Paní Jana Nováková 

- Pan Vítězslav Tomášek 

- Paní Michaela Vochomůrková 

- Paní Lucie Šindelová 

- Paní Helena Křížková 

Volba proběhla veřejným hlasováním, pro bylo 23   hlasů z 23    přítomných nikdo se 

nezdržel hlasování proti.  

Kandidáti do Výboru SRPŠ byli zvoleni.   

5. Návrh na zvolení předsedy: paní Mgr. Jana Nováková    

  

Volba předsedy proběhla    veřejným hlasováním, pro bylo 23   hlasů z  23  přítomných nikdo 

se nezdržel hlasování proti.  

                              

6. Návrh na zvolení místopředsedy: pan Vítězslav Tomášek 

 

Volba místopředsedy proběhla    veřejným hlasováním, pro bylo 23   hlasů z   přítomných 

nikdo se nezdržel hlasování oproti.  

 

7. Kandidáti do dozorčí rady:  

 

- Paní Marcel Motejlová 

- Anna Donátová 

- Michaela Veltruská 

Volba zástupců do dozorčí rady do proběhla    veřejným hlasováním, pro bylo 23   hlasů z  

přítomných nikdo se nezdržel hlasování oproti.  

 

 

Usnesení, závěr. 

 

Schůze sněmu SRPŠ bere na vědomí: 

- Zprávu ředitelky školy o činnosti školy ve školním roce 2021/2022 a 

přípravách na rok 2022/2023 

- Zprávu o hospodaření spolku za rok 2021 

Schůze sněmu SRPŠ schvaluje výši příspěvku 350,- Kč/dítě, odměnu hospodářce spolku, 

nákup papírových ručníků do tříd, nákup sešitů pro žáky 

                          

Schůze sněmu SRPŠ bere na vědomí volbu předsedy –paní Bc. Jany Novákové 

                                                                      místopředsedy pana Vítězslava Tomáška 

-                                               členů dozorčí rady Paní Marcely Motejlové 

-                                                                                    Jany Donátové 

-                                                                                    Michaely Veltruské 

 

Zapsala Mgr. Jarmila Višňovcová                                    V Lovosicích dne 14. 9. 2022 

 



Členové sněmu SRPŠ  šk. rok 2022/2023 

Třída Zástupce                                                           Podpis 

1. A Lenka Tobolová 

1. B Iveta Hejnová 

2.A Andrea Zachařová 

3. A Markéta Kmoníčková Gallová 

4. A Markéta Veltruská 

4. B  

5. A Helena Křížková 

5. B Lucie Šindelová 

6. A Marcela Motejlová 

6. B  

6. C  

6. D Mgr. Petr Mejsnar 

7.A Mgr. Jana Nováková 

7.B Vítězslav Tomášek 

7.C Mgr. Jan Wenig 

7. D Jana Svitáková 

8. A Marcela Novotná 

8. B Renata Pšeničková 

8. C Jana Donátová 

8.D Mgr. Tereza  Houšková 

9. A Miroslava Fousková 

9.B Petra Kuglerová 

9. C Mgr. Hana Lupínková 

 

 

 

 


