
Zápis z Rady rodičů konaný dne 24.9. 2019 

 

1) Prezence a kontakty na nové členy Rady rodičů : 

Celkem se Rady zúčastnilo 9 zástupců jednotlivých tříd a 2 rodiče zastupují 2 třídy najednou, 

tzn. Celkem bylo 11 zástupců ze 16ti tříd. 

Petra Kozáková (1.A), Pavel Hrubý 2.A), Lukáš Procházka (2.B), Kateřina Kybicová ( 3.A.+5.A), 

Daniel Hindls (3.B), Kristýna Gajdová (4.A), Adéla Fliegelová (4.B+7.A), Markéta Krištofová 

(6.B) a Radana Mundilová (9.A) 

 

2) Paní Krištofová oznámila, že zřídila na začátku nového školního roku nový transparentní účet 

vedený u Fio Bank. Nyní jsou tedy účty dva, druhý původní účet se nechá běžet do konce 

listopadu a pak se zruší.  

K účtu má přístup tedy Výbor Rady rodičů – tedy předseda, místopředseda a pokladník. 

 

3) Paní Krištofová oznámila, že by ráda přenechala předsednictví Rady rodičů někomu jinému, 

dát nový „vítr do plachet“ Radě a zároveň z časových důvodů. Zůstala by na pozici 

místopředsedy – členky Rady.  

Sama navrhla pana Pavla Hrubého, který kandidaturu přijal a byl následně odhlasován všemi 

přítomnými členy Rady …..tedy 11 členů (viz seznam výše bod 1) bylo pro, nikdo nebyl proti a 

nikdo se nezdržel. 

Pan Pavel Hrubý je tedy novým předsedou Rady rodičů při ZŠ Na Planině. 

 

4) Výběr poplatků SRPŠ bude letos opět vybíráme především hotově během třídních schůzek a 

následně na účet nebo popřípadě, pokud vyberou třídní učitelky, tak mohou předat paní 

hospodářce školy, p. Kubartové a ta předá paní Kybicové.  

Vše chceme ale ladit přes účet, tím, že je transparentní, tak aby byly transparentní i platby. 

 

5) Informace o škole: 

A) Rekonstrukce a investiční akce – probíhají 3 investiční akce: 

• zateplení pavilonů Milada a Eliška a hlavního vestibulu , výměna oken v hlavním 

vestibulu (plánované dokončení listopad 2019), 

• rekonstrukce chodby v přízemí pavilonu Milada (dokončení říjen 2019) 

• budování retenčních nádrží  na dešťovou vodu mezi pavilony Libuše a Eliška (plánované 

dokončení říjen 2019) 



B) Fond pěveckého sboru – škola navrhuje zřídit fond pěveckého sboru Planina, do něhož by 

se od rodičů dětí, jež v pěveckém sboru zpívají, vybíral v dohodnuté výši příspěvek na 

školní rok, přičemž z tohoto příspěvku by se hradily výdaje spojené s činností tohoto 

sboru ( vyúčtování by bylo vždy na konci školního roku předloženo Radě rodičů). 

C) Další třídní schůzky : 26.11. a 21.4.  

D) Mimořádné volno pro žáky – z důvodu stavebních úprav – ředitelské volno….. 10. a 11.10. 

2019 

E) Žádost o příspěvky: 

• Příspěvek na nákup nových sedaček do prostoru před místnostmi školní 

družiny…10.000,- Kč – schváleno  

• Překážková dráha a kužely do školní tělocvičny …..3.430,- Kč – schváleno 

 

6) Školní jídelna  

Paní hospodářka Froňková žádá zástupce rodičů, aby v jednotlivých třídách apelovala na 

odhlašování obědů max. do 7.30 hod ráno, pokud chtějí odhlásit ještě na ten samý den, a to 

pouze telefonicky nebo dopředu emailem. 

Možná se budou zdražovat obědy, a to od ledna 2020 od max. 2,- Kč na oběd. Ještě to ale 

není pevně stanoveno. 

 

7) Školní družina  

Pouze tedy žádost o příspěvek na sedačky. 

 

8) Diskuse: 

Plavání – opět se řešilo plavání žáků 1. stupně, proč se stále jezdí do AXA a nikoli na Zelený 

Pruh, s tím, že se pan ředitel nakonec po diskusi s paní učitelkami rozhodl ponechat plavání 

v AXA. Na Zeleném pruhu byly problémy s personálem a i organizací plavání. 

 

Příspěvek 7. třídám na lyžařský kurz – Rada rodičů rozhodla příspěvek poskytnout za 

předpokladu, že všichni žáci, kteří na kurz jedou, budou mít zaplaceny příspěvky. 

 

 

Zápis provedla: 

Markéta Krištofová, dne 24.9. 2019  


