
Zápis z  Rady rodičů ……….. 25.9. 2018 

 

1) Prezence členů + dopsání kontaktů ….setkalo se nás celkem 12 zástupců ze 17 tříd 

 

2) Dotazy na vedení jídelny p. Froňkovou - 

 

- Placení obědů vždy do 25. v měsíci na následující měsíc, odhlašování obědů ideálně den 

dopředu emailem nebo max. ještě ráno v den absence do 7.30 telefonicky p. Froňkové, 

jinak akce ovoce do škol – informovat rodiče, že pravidelně po nebo úterý budou děti 

dostávat ovoce, dále pak akce Mléko do škol – na základě kartiček do mlékomatu mají 

žáci nárok 2x za měsíc zdarma na neochucené mléko  

 

 vedení školní družiny p. Maxové – zde podnět na opravu pískoviště  + zastřešení – bude řešit 

p. Krištofová na Praze 4 s p. Zárubou + keře a vykopání kořenů – opět p. Záruba na Praze 4 

(doladí p. Krištofová s panem ředitelem + poptat na Praze 4 dále ještě 4 lavice před družinu, 

aby mohli využívat jak děti z družiny, tak při krásném počasí i učitelé na výuku (zjistit tedy zda 

je možné pořídit z peněz Prahy 4 nebo bude se řešit pak z peněz školy nebo SRPŠ) 

 

3) Navržení nového pokladníka – p. Kybicová – odhlasováno – p. Krištofová jí postupně předá 

agendu  

 

4) Předání seznamu žáků jednotlivých tříd – doplnění těch, kteří již zaplatili  - rozpisy budou 

sloužit k výběru příspěvků SRPŠ v jednotlivých třídách – výběr zpět po ukončení rodičovského 

sdružení – jinak platba na účet (je i na stránkách www.planina.cz) 

 

5) Dotažení spolupráce s p. Sochorcovou – předání všech dokladů, zrušení účtu (už by měl být 

zrušen) + zrušení přístupu p. Sochorcové na účet v ČSOB 

 

 

6) Projednání vybavení tříd dle minulých schůzek – chybí ještě žaluzie ve 3.B a 5.B – navrhneme 

p. řediteli, zda by byla škola ochotna žaluzie zaplatit, jinak navrhuji předem hlasovat o jejich 

zakoupení z fondu Rady – odhlasováno ANO v případě, že škola nezaplatí  

 

7) Hlasování – příspěvky pro školu dle návrhů p. ředitele 

 

Cca 14.000,-- Kč na dopravu pěveckého sboru – ANO 

Permanentka do ZOO – 3. 500,--  ……..ANO 

Příspěvek na nákup stolních her pro družinu 20.000  - ANO (v případě, že neseženeme 

sponzorský dar) 

 

8) Dotazy na p. ředitele : 

 

- Sběr papíru – peníze ze sběru z roku 2017/2018 budou nyní rozdělovat, další sběr papíru 

je plánován na květen/červen 2018  

- Sběr kaštanů – letos se nekoná (komplikace s logistikou a následně i s umístěním kaštanů 

dále – vloni je škola neměla kam dát a dost jich shnilo) 

- Přechod pro chodce v ulici Točitá u schodů směr ke škole – pan ředitel řeší s Prahou 4 



 

9) Další náměty   

- Pěvecký sbor – projednávala  se možnost placení pěveckého sboru žáky jako formu 

kroužku (bude se o tom uvažovat), dále placení ze SRPŠ dopravy – někteří rodiče jsou 

proti platit několikrát do roka pouze dopravu sboru, proto se navrhly příspěvky rodičů 

přímo žáků, kteří se Sboru účastní, dále pak možnost vystupování např. na Radnici či na 

Dobešce – že by to bylo reprezentativnější místo než vestibul školy – v řešení  

 

- Uvolňování žáků z výuky – v řešení možnost uvolňování žáků z výuky přímo třídním 

učitelem již do 5 dnů (původně to bylo pouze v kompetenci ředitele školy ) 

 

 

- Informační systém EDUPAGE – p. ředitel představil elektronický systém Edupage pro žáky 

2. stupně – bude již vše na internetu, el. Žákovská apod….všichni žáci informováni a 

rodiče na třídních schůzkách obdrželi leták s informacemi 

 

- Rekonstrukční akce – během letních prázdnin 2019 proběhne 2. etapa rekonstrukce 

teplovodu 

 

- Termíny dalších tř. schůzek: 4.12.  a 16.4.  

 

- Mimořádné volno pro žáky –  čtvrtek 3.1. a pátek 4.1. 2019 

 

 

Zápis provedla:  

M. Krištofová 

25.9.2018 

 

 


