
 

Zveme všechny rodiče na členskou schůzi 

SRPŠ 
čili 

Spolku rodičů a přátel školy Na okraji, IČ 47610697, 

která se koná v budově ZŠ Petřiny 

ve středu 10. 4. 2019 v 17:00 

 
 

SRPŠ je zapsaný spolek rodičů žáků naší školy. Členem je každý rodič nebo zákonný 
zástupce žáka. Členská schůze je nejvyšší orgán spolku a může se jej zúčastnit každý člen 
SRPŠ. Každý člen SRPŠ má právo hlasovat a rozhodovat tak o činnosti spolku. Rada 
třídních zástupců je rada tvořená zástupci jednotlivých tříd. Stanovy spolku a další 
informace najdete na www.zspetriny.cz/stranka-srps-119 . Přijďte všichni, jste vítáni! 

Program členské schůze 
1. Zpráva o činnosti SRPŠ 
2. Ukázka práce s novou interaktivní tabulí 
3. Schválení příspěvků SRPŠ na interaktivní tabuli 

 

 

http://www.zspetriny.cz/stranka-srps-119�


K jednotlivým bodům programu 
1. Zpráva o činnosti SRPŠ 
Zprávu o činnosti SRPŠ přednese předseda Roman Plischke a pokladník spolku Ivana 
Černohousová. 

2. Ukázka práce s novou interaktivní tabulí 
Začátkem tohoto kalendářního roku bylo školou zakoupeno pět kusů nových interaktivních 
tabulí Epson EB-695Wi. Pro bližší představu: základem je bílá tabule, na kterou se dá psát 
běžnými tabulovými fixy a nahrazuje tak školní tabuli. Nad ní je umístěný projektor, který 
navíc dokáže snímat pohyb ruky nebo speciálního pera a funguje tak jako velká dotyková 
obrazovka. Můžeme tedy na ní prohlížet dokumenty či webové stránky, používat grafické 
či modelovací programy nebo používat speciální výukové programy. 

Na schůzi vám tabuli předvedeme. 

3. Schválení příspěvků SRPŠ interaktivní tabuli 
Na členské schůzi 11. 10. 2017 jsem schválili částku 75 000 Kč na nákup interaktivní tabule. 
Vedení školy společně s MČ Praha 6 pečlivě zvažovali typ tabule a nakonec se rozhodli pro 
dražší typ Epson EB-695Wi, který splňuje celou řadu nároků (dostatečný jas do našich 
hodně osvětlených tříd, řešení nahrazující běžnou tabuli atd.). Cena jednoho kompletu byla  
116 160 Kč. Tato cena zahrnuje projektor, reproduktory, tabuli na zvedacím stojanu, počítač 
s monitorem a kompletní instalaci.  

Budeme tedy hlasovat o nákupu stejného kompletu z prostředků SRPŠ do maximální výše 
120 000 Kč. Tato částka bude čerpána ze zůstatku z minulých let. 
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