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Zápis ze zasedání rady SPGP ze dne 4. dubna 2018 

 

Přítomni: I.a Mgr. Galová, I.b pí Olšová, II.a pí Koubová, III.a pí Zavadilová,  

IV.a p. Tvaróg, IV.b Mgr. Voženílková,,  V.b Mgr. Švábová, VI.b MUDr. Slováček,VII.a 

Mgr.Hausnerová, VII.b pí Minaříková,,  VIII.b Ing. Gala, 1.B pí Rašková 2.A pí Tvarógová, 

2.B pí Možíšová, 3.A p. Procházka,3.B pí Janková, 4.A p. Stiskálek, 4.B pí Vodáková 

Zástupci školy - ředitel Mgr. Raška, Mgr. Vychodil 

Omluveni: III. b Ing. Hlavinka,  V.a Ing. Hudcová,  1.A Mgr. Zicháček, VI.a RNDr. Baránek, 

VIII.a Mgr. Krejčířová 

 

 

 

Program zasedání 

1. Zpráva o hospodaření  

2. Připomínky a dotazy ze třídních schůzek  

3. Různé  

 

 

Ad 1/ Zpráva o hospodaření 

 

K 2. 4.  byl stav na účtu 201 141,09 Kč. Rozpočet čerpán ve výši 196 116,44 Kč. V tomto 

bodě byla jednomyslně odsouhlasena částka příspěvku pro příští školní rok 2018 - 19 ve výši 

450 Kč. 

 

 

Ad2/ Připomínky a dotazy ze třídních schůzek 

 

Tercie a - problémy v jídelně, velké fronty, malé porce. Dotaz zda by mohla být 3. porce i za 

více peněz, případně koupit dospělou porci. 

Odpověď vedení školy - byl problém s počtem kuchařek, během 14 dní budou opět tři jídla. 

Dojíždějící žáci jsou upřednostňováni - mohli chodit i na dolní jídelnu. Speciální příplatky je 

problém, žáci si mohou přílohu přidat. Otázka velikosti porcí bude probrána s vedoucí jídelny. 

 

2.A - připomínky k výuce angličtiny ve srovnání s druhou skupinou, výuka v nevyhovujících 

prostorech. Malé nároky na žáky. 

Odpověď vedení školy - záležitost bude probrána s příslušným pedagogem, budou pozvání 

rodiče i děti. Nejlepší je v těchto případech osobní jednání rodičů s pedagogem.  

 

Kvinta b - ve třídě jsou vyměněna okna, ale chybí žaluzie či jiné zatemnění.  

Odpověď vedení školy - vysvětleno rozdělení investice Olomouckým krajem. Zatemnění 

bude provedeno. 

 

2.B - Připomínka, aby přehled čerpání rozpočtu byl i na webových stránkách školy. 

 

Přehled čerpání mají členové rady SPGP k dispozici při projednávání rozpočtu. Není problém 

po skončení účetního období ( účetní odobí 1.9. - 31.8. příslušného školního roku) tento 

přehled vyvěsit i na webových stránkách školy. 



 

 

Ad3/ Různé 

 

25. 5. dojde k naplňování evropské směrnice pro ochranu osobních dat tzv. GDPR. Bylo 

jednomyslně odsouhlaseno, že zpracování osobních dat půjde přes školu s možností nahlížení 

předsedy a místopředsedy spolku. Bude ještě upřesněno při zpracování příslušných interních 

směrnic.  

 

 

 

V Přerově 12.4.2018 Ing. Pavel Gala v. r. 

Předseda SPGP  

mob. 602 561 589 

e - mail - pavelgala@email.cz 

 

 


