Zápis z Rady rodičů 4.12.

1) Prezence + dopsání kontaktů – setkalo se nás 15 zástupců z celkem 17 tříd
2) Vyúčtování poplatků SRPŠ a předání jednotlivým zástupcům přehled, kdo ještě nezaplatil.
Zbývá dost dětí – rodičů, kteří ještě nezaplatili – poprosíme třídní učitele jednotlivých tříd o
vybrání a předání paní hospodářce….zopakování čísla účtu

3) Odsouhlasení návrhu školy k platbám – tentokrát prostřednictvím pana ředitele nebyla
podána žádná žádost o příspěvek
4) Diskuse družina + školní jídelna – jsou zde automaty na mléko a ostatní sortiment, děti mají
nárok na mléko každý měsíc, říkat jim, ať využívají

5) Diskuse nad náměty od rodičů:
-

-

-

-

Čáp černý – ZOO Praha, 2.500 Kč sponzoring odsouhlasen, s tím, že další už budou platit
děti z výdělku např. z vánočních či velikonočních trhů – musí se k tomu ale udělat
kampaň a nějaké letáky,
Žaluzie Pavilon Anežka – kalkulace připravena, pan ředitel rozhodl, že může zaplatit ze
školních peněz,
Doprava před školou – diskuse nad stavem toho, jak jezdí někteří rodiče ráno do školy
rychle…atd. návrh, zda by mohla být k dispozici Policie ČR – 1 na přechodu a 1 v ulici, ať
dohlíží na neukázněné řidiče - pan ředitel již několikrát poptával u Městské policie a na
Praze 4, ale stále jsou prioritnější jiné přechody pro chodce v blízkosti škol,
P. Olšovcová – příspěvek 8.400,-- Kč na trička pro 9.B…..otázka kolik budeme přispívat i
pro 9.A a dle stavu účtu - ok odsouhlaseno, musí se vyřešit na další Radě rodičů,
Prosím panu řediteli připomenutí - dovybaveni tříd 3,-5, zásobníky na ručníky, nástěnky
(v některých třídách chybí úplně), police, skřínky na kufříky a sešity – p. Kybicová – ano
odsouhlaseno
Návrh na koupi fénu pro 3. a 4. třídy na plavání ….cca 2.000,-- Kč – 1 věnován p.
Krištofovou a 1 fén zakoupen

6) Mimořádné volno pro žáky – 3.1. a pátek 4.1.
7) Pozvání na akce předvánoční ve škole

