SRPŠ – ZŠ Na Planině 1393, 140 00 Praha 4

Zápis č. 6
z jednání rady SRPŠ pro školní rok 2010 / 2011
ze dne 23.11. 2010

Přítomni:

viz Příloha - prezenční listina

1.

Úvodem na schůzce SRPŠ byla p. učitelka Al-Madhadiová, která přítomné rodiče seznámila
se systémem výuky – „Privátní prevence“, která na školách probíhá ve spolupráci s Policií ČR
a Městskou policií Praha. Témata výuky jsou tyto oblasti:
- Šikana žáků
- Tvé tělo, tvůj hrad
- Bezpečně v kolektivu
- Drogy I. a II.
- Mladý kriminalista
- Specifické závislosti
- Poruchy při příjmu potravy
- Bezpečný internet
- Hrou proti AIDS
- Základy právního vědomí
- Drogy – film PIKO
- Beseda s pamětníky p. Milady Horákové
Další činnosti žáků v mimoškolní činnosti:
- Velikonoční trhy
- Prodej sazenic + výpěstků

2.

Rada SRPŠ odsouhlasila příspěvky na:
• Příspěvek na kuchyňskou linku ve výši 40 000,- Kč pro praktickou výuku žáků II.
stupně. (současně byl pan ředitel upozorněn na výjimečné poskytnutí příspěvku
z fondu SRPŠ do oblasti vybavenosti školy, které má zajišťovat a hradit zřizovatel
školy)
• na odměny na akci „Mikulášská 2010“ ve výši 5 000,- Kč (navýšení z původně
odsouhlasených 3 000,- Kč na 5 000,- Kč).
• Na materiál pro praktická cvičení ve výši 2 000,- Kč
• Na testy žáků 9. tříd pro další stupeň vzdělávání ve výši max. cca 4 000,- Kč ( dle
počtu testů – 1 kus cca 200,- Kč x počet testů)
• na dopravu podkladů pro tematické přednášky „ Hrou proti AIDS ve výši 1 600,- Kč
• na knížky pro I. a II. třídy pro mimo školní četbu ve výši 10 000,- Kč (knížky budou
k dispozici ve školní knihovně i pro další roky)
CELKEM příspěvky z fondu SRPŠ ve výši 58 600,- Kč
Rada rodičů SRPŠ výše uvedené příspěvky schválila (z 13 přítomných bylo pro 11 rodičů a
proti byli 2 rodiče)

4.

Rada SRPŠ pozastavila odsouhlasení příspěvku pro keramický kroužek do doby, než bude
předložena tabulka - kalkulace příjmů (počet žáků x 500,- Kč/žák) a přehled vynaložených
nákladů na provoz kroužku (nákup materiálu, vybavení dílny, energie apod.) za minulý
školní rok – zatím nebyla SRPŠ předložena tabulka příjmů a nákladů - nedořešeno
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5.
6.

dne 16.12 od 16 hodin ( od 18,30 hod gymnázium) proběhne „Vánoční akademie školy“.
Místem je sál „Husova sboru“ na Moskevské ulici, Praha 10 – Vršovice (pod bývalou radincí).
Rada znovu upozorňuje na nutnost vyvěšování zápisů na web stránky školy
http://www.planina.cz Pan ředitel toto přislíbil projednat se správce webových stránek
školy.
Dále
budě
radě
zpřístupněn
přístup
na
emailovou
adresu
SRPŠ
srpsnaplanine@seznam.cz tj. členům rady bude předáno přístupové heslo pro čtení došlé
pošty.
Zapsal: ing. Miroslav Toufar
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