
Zápis z jednání Rady rodičů ze dne 29.11. 2017  

 

1) Přítomni za třídy: 1.A p. Kybicová, 1.B p. Hindls, 3.A p. Hliboká, 3.B p. Vítová, 4.A Krištofová, 

6.A p. Caltová, 6.B p. Terynková, 7.A p. Mundilová, 7.B p. Sochorcová, 8.B p. Olšovcová, 9.A p. 

Uhlířová 

Omluveni: 2.A p. Gajdová, 2.B p. Fliegelová, 5.A p. Bezpalcová  

 

2) Program jednání – náměty od rodičů, náměty od vedení školy  

 

3) Rekonstrukce školní kuchyně – probíhá závěrečná etapa, 12.12. potvrzena kolaudace, bude 

následovat vybavování kuchyně přístroji, na 2-3 dny před vánočními prázdninami je 

plánovaný zkušební provoz, aby se odstranily případné závady. Ostrý provoz bude již od 

3.ledna 2018.  

Vzhledem ke schválené mimořádné dotaci, o níž vedení školy žádalo MČ Praha 4, bude 

zrekonstruovaná školní jídelna vybavena i zcela novým nábytkem.  

4) Platba stravného  - vzhledem k růstu cen potravinářských produktů a surovin zvyšuje škola po 

několika letech s platností od 3.1. 2018 ceny obědů následovně: pro kategorii nejmladších 

žáků na 25,-- Kč, pro střední věkovou kategorii žáků na 27,-- Kč a pro starší žáky na 29,-- Kč za 

oběd. Obědy budou nově vydávány na základě čipu, který nahradí dosavadní kartičky. O této 

změně budou informování rodiče dopisem od vedoucí školní kuchyně.  

 

5) Sběr papíru – je plánován na jaro 2018  

 

6) Plavání – povinné plavecké kurzy pro 3. a 4. třídy – po dohodě s vedením školy bude vypsáno 

nové výběrové řízení na provozování plavecké školy, s tím, že bude škola požadovat nabídku 

na plavání v nedalekém areálu na Zeleném Pruhu. Vedení školy osloví současnou školu 

Betynka o možnost provozování plaveckých kurzů na Zeleném Pruhu a zároveň budou 

osloveny i jiné plavecké školy . Změna výuky by byla zahájena od nového školního roku. 

 

7) S vedením školy byla domluvena menší rekonstrukce 3.A formou vymalování třídy, dále pak 

vybavením žaluzií. Bude poptáno více firem na montáž žaluzií, tyto nabídky budou předány 

vedení školy a budou i financován z rozpočtu školy na rok 2018. Dále škola zaplatí také 

z rozpočtu dovybavení  třídy 3.A a 4.A nástěnkami, boxy na ručníky a nějakými policemi.  

 

8) Odsouhlaseny příspěvky z fondu Rady rodičů: 

 

Příspěvek na nákup her a hraček pro školní družinu 10.000,-- Kč  



Příspěvek na akci Čertův pytel 12.000,-- Kč  

Příspěvek na lyžařský výcvik 7.A a 7.B – 36 žáků ….. 36.000,-- Kč 

 

9) Rada rodičů se stala adoptivním rodičem čápa černého ZOO Praha, kde věnovala 2.500,-- Kč 

na adopci na rok 2017. Na příštím setkání Rady rodičů bude hlasováno o prodloužení této 

adopce pro rok příští – tato adopce byla podmínkou získání permanentní školní vstupenky do 

ZOO pro školu pro tento školní rok. 

10) Další třídní schůzky se budou konat ve středu 25.4. 2018, kde budou projednávány 

příspěvky SRPŠ pro rok 2O18/19, permanentka do ZOO.  

Bylo dohodnuto s vedením školy, že pro další školní rok budou třídní schůzky stanoveny vždy 

na úterý nikoli na středu, jako tomu bylo letos. Je to z důvodu, že někteří rodiče pracují na 

místech, kde jsou ve středu úřední hodiny.  

 

11) Plánované akce před vánocemi:  

Adventní zpívání ……… čtvrtek 7.12. od 7:30 ve vestibulu školy, 

Adventní koncert……..středa 13.12. od 16:30 ve vestibulu školy. 

 

Zapsala: Markéta Krištofová  

 

 

 


