Zápis z jednání Rady rodičů 2.12. 2015
1) prezence - doplnění kontaktů pro komunikaci zástupců tříd v období mezi třídními
schůzkami
2) určení zapisovatele – zápisy z Rady rodičů bude nyní vypracovávat p. Krištofová
3) hlasování o složení Výboru Rady rodičů – bylo odhlasováno:
předseda – p. Jiří Zárybnický
pokladník – p. Alena Sochorcová
člen – p. Markéta Krištofová
4) hlasování o složení revizní komise – p. Caltová, p. Hubálek - odhlasováno
5) hlasování o příštích setkáních Rady rodičů – od 16.00 hod
6) zpráva o zůstatku na účtu SRPŠ – zaplacené SRPŠ na tento rok, bohužel nebylo možné
dohledat všechny platby, je to daleko složitější systém než když se to předávalo osobně přes
jednotlivé třídní učitelky, uvidí se, jak to letos dopadne, jestli se pak opět nepřistoupí k té
původní variantě
zůstatek k 2.12. 2015 …..155.387,77 Kč včetně stavu na pokladně (dle p. Sochorcové –
pokladníka Rady rodičů)
7) projednání zprávy a finančních požadavků školy
odsouhlaseno 5.000,-- Kč na vybavení školní kuchyňky pro I. a II. stupeň
odsouhlaseno 60.000,-- Kč na nákup počítačů pro kmenové učebny tříd …cca 7 kusů včetně
dataprojektorů, jedná se o repasované počítače ale dobré kvality
odhlasováno navýšení příspěvku na Čertův pytel celkem na 12.000,-- Kč
8) hlasování o finančních návrzích ze strany rodičů
odhlasován příspěvek 22.000,-- Kč na lyžařský kurz 7. Třídy
odhlasováno navýšení příspěvku pro Školní družinu na nákup koberců a jejich pokládku o
8.992,-- Kč
9) další:
školní družina – od 2.pololetí bude asi možné přidružit děti z tvz. Klubu (starší ročníky) mezi
děti v družině, nebudou tedy si muset nadále Klub platit,
-

nyní je ranní družina zdarma poskytnuta od zřizovatele (tzn. Městské části Praha4) i pro
děti, které si družinu neplatí

-

bylo dohodnuto s ředitelem školy, že v učebnách, kde jsou nově instalované koberce
nebudou probíhat žádné veřejné akce, jako jsou např. volby, aby nedošlo k poškození
těchto koberců

školní jídelna – fungování výměny kartiček do Mlékomatu – pokud si žák požádá o novou
kartičku, paní hospodářka z jídelny jim ji vydá, ta stará karta pozbývá platnosti, paní
hospodářka ji zablokuje a požádá o převedení zbývajících peněz na kartu novou (pouze firma
strhne 10,-- Kč za převod karty),
-

opět se stává, že rodiče posílají peníze na starý účet jídelny, upozornit na to!!!! Starý účet
skončil 30.11., platby se budou tedy rodičům automaticky z tohoto účtu vracet a tedy
děti nedostanou oběd.

Webové stránky – apelace na aktualizaci + doplnění webových stránek o sekci poděkování
partnerům školy a donátorům – přislíbil p. Maleninský
Telefonní ústředna – byla nainstalována nová ústředna, když vám někdo volá ze školy, tak se
nezobrazí žádné číslo – již se tato záležitost řeší a měly by být vyřešena do konce roku.
Zateplení školy – řeší se nyní u zřizovatele – problémy ale se starými okny, je tedy v jednání i
částečná výměna oken, probíhá tepelný audit.
Rekonstrukce školní jídelny – již probíhají jednání a vypadá to, že by se mohlo začít v červnu
2016.

Zápis provedl:
2.12.2015 Markéta Krištofová

