
Zápis ze schůze Spolku rodičů žáků Základní školy J.A. Komenského v Lysé n.L. dne 13.9.2022

Přítomno bylo 25 členů, zástupců jednotlivých tříd.

Schůzi vedl předseda spolku pan Martin Kubica.

Schůzi byla jako host přítomna ředitelka školy paní Martina Ondrušková.

Aktuální zůstatek na účtu spolku je 319.850,- Kč. Za loňský školní rok vybráno 190.200,- Kč. Předseda 
zařídil prodloužení vedení účtu zdarma o další rok.

1. Proběhlo představení nových členů spolku:
a. Za třídu I.A Martina Jílková, zastupuje Barbora Vrátná.
b. Za třídu I.B Michaela Krmenčíková, zastupuje Jitka Vrbová.
c. Za třídu I.C Zuzana Valisková, zastupuje Kateřina Pípalová.

2. Výše členského příspěvku do spolku
Byla diskutována výše ročního členského příspěvku do spolku. 
Jednomyslně bylo odsouhlaseno zachování stávající výše příspěvku 400,-Kč. 

3. Výše poplatku za kopírování
Poplatek za kopírování je nastaven na 300,-Kč (navíc 100,- na výtvarné potřeby) pro první 
stupeň a 200,-Kč pro druhý stupeň. Loni se z důvodu pandemie platila polovina uvedené 
částky. Letos, navzdory zdražování, navrhuje paní ředitelka ponechat platby stejné.
Jednomyslně bylo odsouhlaseno zachování stávající výše poplatků.

4. Zajíždění aut do zákazu vjezdu, dopravní situace v okolí školy
Diskutována byla opět neutěšená dopravní situace v okolí školy. Rizikové je zejména zajíždění 
automobilů na asfaltové nádvoří před školou, kam platí zákaz vjezdu. Předseda spolku, na 
základě rozhodnutí minulé schůze spolku, napsal postupně dva dopisy městu s žádostí o 
řešení. Bohužel nedošlo k žádnému posunu. Paní ředitelka sdělila, že se jí podařilo po 
urgencích směrovaných městu, alespoň zajistit opravu povrchů komunikací po stavební 
činnosti. Nezdá se, že by město mělo zájem se situací skutečně zabývat. V diskuzi zazněla 
žádost na umístění laviček před školou. Město si objednalo projekt na rekonstrukci 
komunikace Komenského a na provedení oplocení travnatého prostoru před školou, 
podrobnosti nebyly zveřejněny. Byla diskutována možnost vyvolání petice s požadavkem na 
řešení situace. V diskuzi se postupně všichni přítomní shodli na tom, že za necelé dva týdnu 
budou komunální volby, celou situaci v Komenského ulici pak bude vhodné řešit již s novým 
vedením Města Lysá nad Labem. 

5. Dotaz na speciální pedagožku – ze třídy III.C, přednesla paní Pohanková
Ve třídě III.C je asi pět dětí, které mají nějaké podpůrné opatření („dys“), aktuálně mají paní 
učitelku, která má zaměření na speciální pedagogiku, ale jak to bude v dalších ročnících? Na 
tento dotaz obsáhle odpovídala paní ředitelka. Vysvětlila možnosti školy pro podporu dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Dle sdělení zástupkyně třídy někteří zatím podporu 
nedostali. Situaci je potřeba řešit individuálně s třídní učitelkou, případně s paní Fabiánovou. 



V diskuzi zazněl ještě doplňující dotaz, kdy se mění učitelé na prvním stupni. Paní ředitelka 
odpověděla, že je to obvykle po druhé a někdy až po třetí třídě. 

6. Vystoupení rodičů ze spolku rodičů
Otázka, na kterou se ptají učitelé: „Jak přistupovat k žákům, jejichž rodiče vystoupili ze Spolku 
rodičů?“. Týká se výhradně hmotného vybavení školy, které bylo zaplaceno z příspěvků do 
SRPDŠ. Dle sdělení předsedy se jedná o tři děti – resp. rodiče. Problematika byla diskutována 
přítomnými členy. Pokud by se počet rodin neúčastnících se spolku zvyšoval, bude potřeba 
dále řešit. Diskutována změna systému rozdělování peněz. Na středních školách jsou peníze 
směrovány přímo do tříd. Toto spolek nechce. Závěrem diskuze k tomuto bodu je, že spolek 
ani škola nebudou dělat rozdíly a budou přistupovat ke všem dětem stejně.

7. Návrh na využití finančních prostředků spolku
Paní ředitelka přednesla návrh na využití finanční prostředků spolku. Jedná se o návrh od 
učitele tělesné výchovy, finanční podporu na dopravu dětí sedmých tříd na lyžařský výcvik. 
V souvislosti se situací, zdražováním, by se jednalo pro pozitivní krok pro rodiny, aby se na 
lyžařský výcvik dostalo maximum dětí v sedmém ročníku. Problematika byla široce 
diskutována a nakonec bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích:  

I. Přispěje finančně spolek na dopravu na lyžařský výcvik pro sedmé ročníky?
21 přítomných členů PRO, 2 PROTI, 2 se ZDRŽELI.
Návrh byl schválen.

II. Souhlasíte s výší příspěvku na dopravu 20 tisíc Kč?
22 přítomných členů PRO, 0 PROTI, 3 se ZDRŽELI.
Návrh byl schválen.

III. Bude spolek příspěvek dávat opakovaně, pro následující ročníky?
14 přítomných členů PRO, 6 PROTI, 5 se ZDRŽELO.
Návrh byl schválen.

Schůze spolku tedy odsouhlasila, že spolek bude přispívat na dopravu na lyžařský výcvik 
sedmým ročníkům každoročně částkou ve výši 20 tisíc Kč. 


