Zápis z jednání Rady rodičů dne 20.4. 2016
1) Určení zapisovatele – M. Krištofová
2) Stanovy – hlasování po emailu by bylo vhodné přidat do současných stanov – p. Zárybnický
do 5.5. pošle všem stanovy k připomínkování a pak následně zpět do 12.5. zpět p.
Zárybnickému zpět k připomínkování k právníkovi a následný zápis
Zárybnický – předseda
Krištofová - místopředseda
Sochorcová – pokladník
3) Zpráva o zůstatku na účtu SRPŠ – zůstatek k dnešnímu dni po finálním zaplacením 20.000,-herního prvku pro školní družinu celkem 52.687,-- Kč včetně hotovosti v pokladně
4) Odsouhlasení finančních příspěvků pro školu z prostředku Sdružení rodičů :
8.000,-- Kč mobilní pódium na letní revui Planina Open Air.........ANO
3.000,-- Kč odměny pro učinkující na Planina Open Air………………ANO
3.000,-- Kč příspěvek na vybavení pro Jarní kutálení …………………ANO
7.260,-- Kč příspěvek na soustředění pěveckého sboru …………….ANO ale pouze polovinu
částky, nebylo to předem domluveno, paní hospodářka urgovala o tuto částku již koncem
března , kdy to nebylo Radou projednáno – nutno vždy žádat včas
7.250,-- Kč na rozlučku 9. Ročníků – 250,-- Kč na žáka - bude vyplaceno hotově přímo p.
učitelce Malenické od p. Sochorcové – pokladní SRPŠ
5) dotaz na pana ředitele – sloučení 1.A a 1Ab, kde děti z 1.C se rozdělí do 1.A a 1B – bude
rozhodnuto na přelomu května a června – rodiče budou včas informováni
6) dotaz na pana ředitele – projev šikany ve 2.B – bylo přislíbeno, že bude o přestávkách dohled
pedagogů, bylo přislíbeno, že bude vysvětleno, co je šikana – přišel sice policista, ale informoval, jak
se mají chovat děti na ulici – opět to nebylo dotaženo, je nutné na vše dohlédnout , aby nedocházelo
k další šikaně – pan ředitel se tomu bude věnovat,
7) přestávky se vrátí opět ven – děti budou moci trávit přestávky venku na hřišti
8) dotaz na p. Froňkovou – otázka výběru jídel na č.1 či č.2 – musí být min. 25 strávníků, aby se mohlo
jídlo č.2 uvařit – proto se někdy stává, že se č.2 pro nedostatek zájmu ruší - je to otázka rodičů, aby si
vybírali dohromady s dětmi – nutno oznámit ve všech třídách
9) dotaz na kartu na mlékomat – je to pro všechny žáky základní školy, nikoliv pouze pro žáky 1.
Stupně
10) odpadávání vyučovacích hodin – je vyvěšeno na vývěsce – otázka zodpovědnosti rodičů za žákydost často totiž odpadávají první vyučovací hodiny – škola se snaží hodiny nahrazovat jiným učitelem
– bohužel není možné to dávat na webové stránky – systém to neumožňuje a zároveň není osoba,
která by to tam včas vkládala
11) webové stránky – upraveny webové stránky – přidána lišta poděkování pro sponzory – p.
Krištofová pošle panu zástupci podklady pro vložení poděkování
12) webové stránky- aktuální informace zde nejsou, stránky jsou zastaralé – dotaz na pana ředitele,
zda by bylo možné předělání webových stránek

13) rekonstrukce školní kuchyně a jídelny – podpořit žádost školy – do konce května poslat připojení
se k žádosti o tuto rekonstrukci - pan ředitel by toto připojil k žádosti na Městskou část Praha 4
14) školní družina – školní družinu mohou navštěvovat i 3., 4. i 5. Ročníky – byly dány letáčky do tříd,
kde družina zjišťuje, zda o to bude zájem nebo ne.

