
Zápis z Rady rodičů konaný dne 3.5. 2022 
 
 

1) Prezence a kontakty na nové členy Rady rodičů: 
 
Celkem se Rady zúčastnilo 12 zástupců jednotlivých tříd. 
 

Třída Zástupce Přítomen 

1.A Petra Kozáková Ano 

1.B Vladimíra Miková Ano 

2.A Simona Hloušková Ano 

2.B Martina Pleslová Ne 

3.A Marie Pellarová Ano 

3.B   

4.A Pavel Hrubý Ano 

5.A Kateřina Kybicová Ne 

5.B Daniel Hindls Ano 

6.A Kristina Gajdová Ano 

6.B Adéla Fliegelová Ano 

7.A Radana Mundilová Ano 

7.B Jana Štěpánková Ano 

8.A Martin Kvasnička Ano 

8.B Markéta Krištofová Ne 

9.A Adéla Fliegelová Ano 

 
 

2) Odstoupení ze Školní rady  
 
Paní Kybicová prostřednictvím e-mailu informovala Sdružení rodičů, že ke konci 
školního roku 21/22 ukončuje své působení ve Školní radě. Důvodem je odchod 
dcery ze ZŠ Na Planině. Nový člen rady bude zvolen na zářijovém zasedání Rady 
rodičů. 
 

3) Výběr příspěvků SRPŠ 
 

Na Radě rodičů proběhla informace o stavu vybírání prostředků v jednotlivých třídách 
a zástupci tříd dostali seznam žáků, kteří ještě nepřispěli. Stejný seznam žáků mají i 
jednotlivé třídní učitelky. 
 

4) Rekonstrukce školy 
 
Kvůli personálním problémům na straně dodavatele byl prodloužen termín na 
dokončení rekonstrukce areálu školy (rekultivace trávníků, oprava světlíků apod.) 
 

5) Žádost o finanční příspěvek 
 
Rada rodičů disponuje na svém účtu prostředky ve výši 139 221 Kč. 
 
Výbor Rady rodičů odsouhlasil příspěvek ve výši 4 000 Kč na nákup učebních 
pomůcek pro ukrajinské žáky. 
 
Rada rodičů jednohlasně odsouhlasila následující příspěvky z fondu Sdružení rodičů: 
 
Příspěvek na Jarní kutálení 3 000 Kč 
Příspěvek na pronájem podia pro Planina Open Air 8 000 Kč 
Příspěvek na nové herní prvky pro dětské hřiště 50 000 Kč 



Příspěvek na mikiny pro žáky 9. ročníku 15 574 Kč 
 
Dále Sdružení rodičů jednohlasně odsouhlasila půjčku ve výši 20 000 Kč na pořízení 
nových žaluzií pro učebny. 
 

6) Přihlášky do budoucího 6. ročníku s rozšířenou výukou matematiky 
 
Přihlášky do budoucích 6. tříd s rozšířenou výukou matematiky je možné podávat do 
30.5.2022. Písemný test z matematiky pak absolvují přihlášení žáci ve čtvrtek 
2.6.2022. Formulář přihlášky je ke stažení na www.planina.cz v sekci Přijímací řízení.  
 

7) Letní školní družina 
 
Rodiče byli informování prostřednictvím Edupage, že na ZŠ Na Planině bude od 7. 
do 29. 7. organizována letní školní družina (přihlášky jsou k dispozici na webových 
stránkách školy). Srpnovou školní družinu zajišťuje ZŠ Bítovská. 
 

8) Diskuse: 
 
Vedení školy byl předán požadavek rodičů žáků současný druhých tříd na zasazení 
stromu (každoroční zasazování nového stromu žáky 9. ročníku pro prvňáčky se 
v případě těchto tříd nerealizovalo z důvodu C19) 
 
Na Radě rodičů za zazněla stížnost na nekvalitní úklid chodeb a vstupního vestibulu 
v pavilonu I. a II. tříd – vedení školy přislíbilo zařídit nápravu. 
 
Aktuálně dochází na výuku 30 dětí z Ukrajiny, škola pro tyto žáky zařídila lekce 
českého jazyka (2 hodiny týdně). Ukrajinské děti jsou plně integrovány v rámci 
jednotlivých tříd. 
 
Rada rodičů vyjádřila nespokojenost s častým odpadáním výuky na druhé stupni. 
Záležitost byla prodiskutována s vedením školy, které přislíbilo omezení rušení hodin 
jen na nezbytné případy. 
 
 
Zápis provedl: 
Daniel Hindls, dne 3.5. 2022 

http://www.planina.cz/

