
Zápis z jednání Rady rodičů ze dne 2. 12. 2014 

Zpráva školy a finanční požadavky školy: 

1) projednání zprávy a finančních požadavků školy 

Rada odsouhlasila 

- 1100,- Kč - navýšení příspěvku na soustředění pěveckého sboru, 

- 1000,- Kč - odměny pro účastníky literární soutěže 3. - 5. Tříd, 

- 6000,- Kč - odměny pro účastníky mikulášské nadílky Čertův pytel za podmínky, že škola 

přidá 3000,- Kč z nevyčerpaného příspěvku pro účinkující na letní akademii. 

2) požadavek navýšení příspěvku na Čertův pytel na 8000,- Kč (důvod: pí. uč. Říkovská 

uvádí dražší věci, které na to pořizují) 

viz výše  

3) příspěvek družině na vybavení hračkami a již minule zmiňované policové skříně – 

částka 10.000,- Kč 

Rada odsouhlasila příspěvek družině ve výši 10.000,- Kč na vybavení hračkami. 

4) kvalita školní jídelny a doplnění stravy pro alergiky např. alergii na lepek 

zástupci jednotlivých tříd zjistí zájem a počet dětí, které potřebují zvláštní stravu 

5) volba nástupce pokladníka 

zvolena pí. Sochorcová (4.B) 

6) zástupce rodičů ve Školské radě 

na jednání Rady zvolena pí. Krištofová (1.A); při třídní schůzce ve 4.A se ukázalo, že členkou 

Školské rady již je pí. Matejková, která projevila ochotu v této činnosti pokračovat 

Obecné informace: 

7) neoprávněné používání kartiček do školního automatu jinými žáky – jak to hodlá škola 

řešit?  

Dle informace z družiny vyřešeno s dotčenými žáky a vedením školy. 

8) 9.A si ponechá příspěvek na SRPŠ pro své využití.  

Dle článku III. bodu 2 Stanov Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ v Praze 4, Na Planině 1393 

tudíž 9.A není členem SRPŠ. 

9) požadavek družiny o dodržování zákazu vstupu rodičů do šaten bez vědomí učitelek, 

vychovatelek školní družiny – týká se Nového pavilonu 

Předseda Rady rodičů požádal zástupce tříd, jejichž žáci navštěvují družinu, o předání a 

dodržování zákazu do příslušných tříd. 

 



 

Dotazy a podněty na vedení školy: 

10) dotaz na počet žáků ve školní družině: ve dvou třídách je i přes 80 dětí? 

Odpověď: ve 4 odděleních je celkem 120 žáků 

11) zákaz používání mobilů, tabletů a podobných zařízení ve školní družině, naopak umožnit 

dětem, aby si v družině mohly udělat domácí úkoly 

Odpověď: ředitel ZŠ přislíbil vyčlenit v rámci družiny prostor pro dělání domácích úkolů a 

pobízet žáky, kteří si hrají delší dobu na elektronických zařízeních, aby se zapojili do činnosti 

s ostatními žáky 

12) představa vedení školy o koncepci rozvoje školy v dalších letech? (Čekáme od 18.9.2013, 

kdy bylo jednání Výboru Rady rodičů u vedení školy.) 

Odpověď: je vítána iniciativa rodičů ke zkrášlení prostředí jednotlivých tříd. V takovém 

případě bude snaha umožnit žákům pobývat v těchto třídách i v dalších letech. 

13) požadavek v rámci výuky informovat již mladší děti o možných nebezpečích při návštěvě 

internetu, zejména tzv. sociálních sítích 

Odpověď: odpovědnost je především na straně rodičů, škola se tématu věnuje v rámci 

předmětu informatika 

14) požadavek umožnit žákům strávit čas mezi ukončením výuky a začátkem zkoušek 

pěveckého sboru v budově školy 

Odpověď: ředitel ZŠ přislíbil vyčlenit 1 učebnu k tomuto účelu 

 

zapsal: Jiří Zárybnický, předseda Rady rodičů, 4.A 

ověřila: Alena Sochorcová, členka Rady za 4.B 


