Zápis z Rady rodičů 16.4.2019
1) Prezence …. Sešlo se 12 zástupců z celkem 17 tříd
2) Vyúčtování poplatků SRPŠ a předání seznamu žáků, kteří nezaplatili – již není mnoho rodičů,
kteří nepřispěli, žádost opět u učitelů, zda by mohli dovybrat od zbývajících žáků

3) Odsouhlasení návrhu školy k platbám:
8.000 mobilní pódium na letní revue Planina Open Air, 3.000 – odměny učinkujícím na
Planina Open Air, 2.000 na Jarní kutálení – vše odsouhlaseno – bude postupně předáno p.
hospodářce ve škole
4) Návrh na SRPŠ příspěvky na rok 2019/2020…………hlasování….500,--Kč /dítě - zatím
neodhlasováno, k diskusi , bude probíhat hlasování elektronické ještě do konce června
5) Diskuse družina + školní jídelna – omlouvá se p. Froňková, pokud budou nějaké dotazy, ať se
rodiče obrátí přímo na paní hospodářku ze školní družiny,

6) Diskuse nad náměty od rodičů:
-

P. Olšovcová – příspěvek 8.400,-- Kč na trička pro 9.B…..otázka kolik budeme přispívat i
pro 9.A a dle stavu účtu - pro 9.B odsouhlasno
- Prosím panu řediteli připomenout dovybaveni tříd 3,-5, zásobníky na ručníky, nástěnky (v
některých třídách chybí úplně), police, skřínky na kufříky a sešity – p. Kybicová
- Plavání – otázka plavání, na základě dotazů u vyučujících u 3. – 5. tříd a jejich výsledků
bylo rozhodnuto přejít od školního roku 2019/2020 zpět do AXA – rozhodnutí bylo
neseno nelibě od přítomných rodičů – ještě se bude řešit,
- Žaluzie – byly dokončeny žaluzie ve 3.B – jižní strana, dále budou další učebny na jižní
straně také vybaveny a z provozního rozpočtu v měsíci květnu a dále budou dovybaveny
ostatní učebny ze severní strany,
- Dovybavení tzv. pivními lavicemi – družina + využívání i na výuku – odsouhlasena 1 lavice
+ diskuse zda by bylo možné dovybavit např. z darů rodičů – probere p. Hrubý za první
ročníky
7) Plánované investiční akce o prázdninách 2019 – připraveno je zateplení pavilonů Milada a
Eliška a hlavního vestibulu. Dále je plánována druhá etapa rekonstrukce rozvodu vody a
počítačové sítě v pavilonu Milada i osazení nového podhledu.

