Zápis z jednání Rady rodičů SRPŠ ze dne 4.12.2012
Na jednání Rady byly projednány připomínky a návrhy rodičů:

1)
upozornění rodičů na časté znečištění školního pozemku a přilehlého okolí
psími výkaly a žádost o řešení
2)
návrhy na využití finančních prostředků SRPŠ:
žádost pí. uč. Benákové na příspěvek 5 000Kč na dovybavení školní knihovny
- návrh byl schválen všemi přítomnými a zároveň bylo nabídnuto doplnit školní
knihovnu staršími knihami od rodičů dle požadavku pí. učitelky
- zástupkyně 3.A byla pověřena předat nabídku paní učitelce Benákové
3)
návrh na příspěvek na lyžařský výcvik pro žáky 7. tříd - 500,- Kč na žáka,
příspěvek by byl použit na zakoupení jízdného na lyž. vlecích, celkem se lyžařského
výcviku zúčastní 26 žáků
-návrh byl schválen všemi přítomnými
4)
dále byly schváleny příspěvky na akce pořádané školou
- navýšení příspěvku na soustředění pěveckého sboru schváleného na minulém
jednání Rady a to o 6000,- Kč
- 1 000,- Kč pro 2.B na školu v přírodě
- 3 000,- Kč navýšení příspěvku na akci Čertův pytel
- 1 000,- Kč na občerstvení pro žáky, kteří se zúčastní vánočního koncertu
tyto příspěvky byly schváleny, nikdo nebyl proti
Informace od výboru Rady rodičů:
- podpisové právo k účtu bylo převedeno na pana Č. Janouška,
- druhé podpisové právo k účtu má pí. Miroslava Hliboká Šeborová,
- konečný zůstatek na účtu bude zveřejněn na příštím jednání Rady,
- vybrané příspěvky - bylo vybráno 75 000 Kč a peníze byly vloženy na účet SRPŠ.
Projednání jednotlivých dotazů zástupců tříd k vedení školy:
–
žádost rodičů o řešení situace uvedené v bodu 1)
* vedení školy bylo požádáno o
* umístění odpadkového koše se sáčky,
* zvýšený dohled Městské policie v okolí školy a zástupci jednotlivých
tříd budou apelovat na rodiče-majitele psů, aby po svých psech uklízeli a nevodili je
do areálu školy
–
v souvislosti s tímto problémem byl vznesen dotaz na dokončení opravy
oplocení u pavilonu 1. a 2. tříd
* škola upřednostňuje výměnu oken v tělocvičně
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žádost o zachování volitelných předmětů od 7. ročníku
* k této žádosti bylo vedením školy přislíbeno zachování volitelných předmětů ve
stejném rozsahu jako v letošním roce (výběr předmětu je v 8. a 9. ročníku), vše závisí
na naplněnosti učitelských úvazků
–
dotaz na špatné vytápění tělocvičny
* chladno v tělocvičně bylo způsobeno rozbitými ventily u radiátorů, které by měly
být vyměněny v příštím týdnu, teplo v tělocvičně ovlivňuje také špatný stav oken výměna by měla být provedena během roku 2013
–
dotaz na investice od zřizovatele Gymnázia Milady Horákové
* zřizovatelem gymnázia je Magistrát hl. města Prahy, který není majitelem budovy
školy, proto nepřispívá na rekonstrukce budovy, ale přispívá na vybavení
–
opětovný požadavek rodičů na zvýšení počtu šatnových skříněk pro žáky ZŠ
tak, aby každé dítě mělo svou skříňku - u mladších žáků by mohly být případně i
menší, opětovně byl škole nabídnut finanční příspěvek na pořízení skříněk
* zakoupení 20 nových skříněk by stálo 43 000 Kč, bylo by jich potřeba 60, dále je
problém s umístěním skříněk, vedení školy bylo Radou rodičů požádáno o zajištění
vhodného místa pro skříňky
dotaz k suplování a odpadání vyučovacích hodin
* suplování je organizováno tak, aby bylo co nejméně finančně náročné a aby ve třídě
suploval učitel, který v dané třídě vyučuje některý předmět, zástupce ředitele školy
současně informoval, že nakonec byl ve třídách odučen rozvrhem požadovaný počet
hodin
v souvislosti s tímto dotazem byl vznesen požadavek na lepší informovanost
rodičů, zlepšení komunikace mezi školou a rodiči a zveřejňování více informací o
dění ve škole
* zástupce ředitele školy informoval, že častější informace ze strany vedení školy na
webu jsou omezené finančními možnostmi školy
byl vyjádřen nesouhlas rodičů se zrušením kroužku keramiky; zástupci rodičů
informovali vedení školy o zájmu žáků o tento kroužek i v případě, že by cena
kroužku byla vyšší než 500,- Kč
* pí. učitelka, která vedla kroužek keramiky má v letošním roce naplněný úvazek,
takže pro tento školní rok kroužek nebude, ale bylo přislíbeno vedením školy, že v
příštím školním roce bude kroužek opět zaveden

Zapsala Dana Jonášová
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