Zápis ze schůze Spolku rady rodičů ze dne 26.4.2017
1) Program jednání – podklady k jednání od pana ředitele a náměty od rodičů za jednotlivé třídy

2) Zpráva o zůstatku na účtu SRPŠ – p. Sochorcová předložila konečný zůstatek ke dni 26.4.2017,
který činil již po částečném vybrání příspěvků na rok 2016/2017…Kč 50.498,-- Kč

3) Rozpis žáků – stav vybraných příspěvků na SRPŠ – seznam, kdo ještě nedodal – p. Sochorcová
připraví přehled, kdo ještě nezaplatil, ale dle jejich slov je to letos opravdu malá část rodičů.

4) Hlasování o nových příspěvcích na školní rok 2017/2018 – byla velká
diskuse na toto téma, s tím, že se řešily zmatky ve výběru peněz za více dětí ve škole.
Nakonec bylo odhlasováno

400,-- Kč za každé dítě i za další

v rodině, které navštěvuje ZŠ Na Planině
5) Odhlasování o finančních návrzích ze strany rodičů a školy + družiny:
Mobilní pódium pro letní revue Planina Open Air – 8.000,-- Kč – odsouhlaseno
Odměny pro učinkující na Planina Open Air – 3.000,-- Kč – odsouhlaseno
Příspěvek na vybavení pro Jarní kutálení – 2.000,-- Kč - odsouhlaseno
6) Kaštany, sběr
Kaštany – pan ředitel ještě nemá k dispozici finanční prostředky za tento sběr – bude
rozděleno procentuálně do všech tříd – takto s tím souhlasili učitelé – možno navrhnout i
jinak
Sběr papíru – zatím bez odezvy, nemáme žádné zprávy – ani nebyl stanoven termín, kdy se
uskuteční
U obou sběrů je nutné, aby byly vyhlašovány tyto sběry včas, aby byla vždy vyhlášena nějaká
motivace, co dostanou, když nasbírají a včas i vyhodnocení - projednáno s panem ředitelem.

7) Investice ve škole
Plánovaná rekonstrukce je 3. 7.2017. Školní jídelna bude ve standardním provozu do 23.6.
2017, v omezeném provozu (vaření pouze 1 jídlo denně bez polévek – od 26. do 28.6.) a zcela
mimo provoz pak od 29.6. do konce listopadu 2017

V současné době probíhají jednání o zajištění stravování v náhradních prostorách, konkrétně
v areálu SŠT na Zeleném pruhu – naši žáci by se tam měli stravovat od září do listopadu 2017
– zde se řešilo, jak budou žáci do učiliště na obědy docházet – 1. stupeň s doprovodem ,
minimálně žáci z nižších ročníků – více informací pak na webu školy

Dále se řešila rekonstrukce toalet v pavilonu, kde je jídelna – zatím to vypadá, že se tato
rekonstrukce uskuteční až v roce 2018 – nezvládnou v rozpočtu dohromady s jídelnou – p.
Krištofová zkusí ještě projednat s MČ Praha 4

8) Web školy – opět se řešila tato otázka – v roce 2018 by mělo dojít k revitalizaci stránek a
k postupnému i doplnění elektronické žákovské knížky apod. Bude se řešit na příštích
schůzkách.

V Praze dne 26.4. 2017

