
Zápis z jednání Rady rodičů ..Spolek rodičů a přátel školy 

12. října 2016 

 

1) volba nového předsedy Spolku – vzhledem ke složení funkce původního předsedy p. 

Zárybnického bylo hlasováno o novém předsedovi – odhlasována 12 ti členy Spolku Ing. 

Markéta Krištofová, která se zároveň ujala zápisu z celého jednání  

 

2) volba nového člena Spolku – vzhledem k tomu, že do této doby byla paní Krištofová členkou 

Rady, musel být volen nový člen – 9ti členy z 12 ti přítomných byla zvolena novou členkou 

Spolku paní Radana  Mundilová 

 

 

3) hlasování o nových stanovách Spolku dle nového Občanského zákoníku – nové stanovy byly 

odhlasovány : 10 členů pro, 2 se zdrželi hlasování. Je nutné ještě Stanovy Spolku nechat 

zaregistrovat. O registraci se postará paní Krištofová. 

 

4) zpráva o zůstatku na účtu SRPŠ – konečný zůstatek k 31.8 činil 30.850,77 Kč, dále se již 

vybraly příspěvky od rodičů od 1.9. do 11.10 2016 celkem 53.103,-- Kč, tedy konečný zůstatek 

zatím činil k 12.10. necelých 88.000,-- Kč včetně pokladny.  

 

 

Spolu s panem ředitelem bylo dojednáno, že do dalších třídních schůzek, které se konají na začátku 

prosince, bude zkontrolováno pokladní SRPŠ celkový stav vybraných příspěvku od rodičů a na třídních 

schůzkách každý zástupce třídy dostanou seznam nezaplacených příspěvků a poprosí pak příslušné 

třídní učitele za dovybrání.  

Našim cílem je vybrat co nejvíce peněz, abychom mohli přispívat na školní akvivity popř. vybavení 

školy apod.  

 

5) projednání žádosti o finanční příspěvek z prostředků Spolku rodičů 

Čertův pytel……………………………………..12.000,-- Kč ……………….ANO odsouhlaseno  

Soustředění pěv. Sboru- autobus………13.000,--Kč………………..ANO odsouhlaseno  

Permanentka do ZOO…………………………3.500,-- Kč………………..ANO odsouhlaseno  

Zastřešení pískoviště pro školní družino………………………………..ANO odsouhlaseno, doladí se do příštích 

třídních schůzek, jakmile budeme vědět přesnou částku) 

 



6) diskuse nad novým preventivním programem ve třídách 3.B a 5.A  

Program je zaměřen na vztahy v dětském kolektivu a bude probíhat v období říjen – listopad 2016. 

Podmínkou uskutečnění programu je souhlas zákonných zástupců žáků příslušných tříd. 

7) plánované investiční akce školy – Z rozpočtu HL. m. Prahy (zřizovatele gymnázia) byly na žádost 

vedení školy uvolněny prostředky vybudování miniauly v přízemí pavilonu Milada. Tato miniaula bude 

využívána nejen žáky gymnázia, ale i žáky základní školy. 

Do rozpočtu na rok 2017 zařadila MČ Praha 4 i plánovanou rekonstrukci naší školní kuchyně a části 

jídelny a zateplení pláště školní budovy.  

Bylo jednáno také o nutnosti rekonstrukce sociálních zařízení v budově  s jídelnou, které jsou 

absolutně nedostačující. Zatím to bohužel není na programu rekonstrukce Městské části Praha 4. 

Budou se hledat jiné varianty.  

 

8) jednání o akci Sběr kaštanů a Sběr papíru – je nutné projednat s panem ředitelem přesné 

podmínky, motivaci pro žáky apod. Podrobnější informace budou předány zástupci jednotlivých tříd 

na příštích třídních schůzkách. 

9) projednání návrhu na konání třídních schůzek vždy na začátku školního roku – bylo dohodnuto 

s panem ředitelem, že budou třídní schůzky plánovány na 3. týden v září. Pokud budou žáci ve 3. 

třídách či od 6. třídy, mohou se individuálně domluvit na konání speciálního setkání s novou třídní 

učitelkou. 

 

13 přítomných  

Zapsala: Ing. Markéta Krištofová 

 


