
Zápis z valné hromady a jednání rady rodičů 

„Spolek rodičů a přátel školy Na Okraji“ (dále „SRPŠ) 

dne 17. září 2014 od 17.00 h v knihovně školy 
 

Valná hromada byla řádně svolána pozvánkou ze dne 3. 9. 2014, která byla rovněž vyvěšena na 

internetových stránkách školy. Všichni rodiče byli o konání valné hromady informováni v žákovských 

knížkách. 
V 17.00 hodin bylo přítomno celkem 25 členů SRPŠ. Prezenční listiny jsou přílohou zápisu. 
 

Rekonstrukce školní kuchyně 

Paní ředitelka Kindlová informovala rodiče o kompletní rekonstrukci školní kuchyně a jídelny, která proběhla 

v prázdninových měsících, a pozvala na slavnostní otevření kuchyně 18. 9. od 17.00 h. Seznámila rodiče s novou 

možností přihlašování a odhlašování obědů přes internet (www.strava.cz) 
 

Nový web školy 

Škola má nové webové stránky www.zspetriny.cz, na kterých jsou všechny informace v přehlednější formě a každá 

třída zde má svou stránku. 
 

Informace z rady školy 

Rada školy se sešla 16. září a o této schůzce informovala paní Dvořáčková a paní Ohanková. 

Představily iniciativu Vánoční strom pro Petřiny – podpisová akce proběhne v říjnu. 

Dále paní arch. Iva Hoffmannová představila komunitní projekt přebudování školní zahrady, do kterého by se měli 

zapojit děti, rodiče, učitelé i odborníci. V první fázi projektu je plánováno vybudování zelené učebny, kterou budou 

moci využívat žáci všech tříd, dále by zde mělo být přírodní hřiště pro školní družinu, výstavní prostor pro výtvarné 

třídy, prostor pro pěstování různých rostlin atd. Celkový rozpočet bude znám po ukončení první fáze, jejímž cílem 

je zmapovat současný stav a vytvořit plán, jak by měla nová zahrada vypadat. Rodiče se mohou zapojit různým 

způsobem – např. pořizováním fotografií, spoluprací na tvorbě webu, hledáním sponzorů. Projekt je plánován na 2 

– 4 roky. Kontakt na paní architektku: iva.hoffmannova@volny.cz 
 

Zpráva o činnosti školy (příloha zápisu) 

- ve třídách 1. stupně probíhá projekt Ovoce do škol 

- nabídka kroužků 

- přehled průběhu školního roku a prázdnin 

- plánované opravy 

- nabídka volitelných předmětů  

- ředitelské volno 29. – 30. 10. 2014 (zajištěna ŠD, nikoliv obědy) 
 

Rozpočet SRPŠ na školní rok 2014/2015 

Pokladnice paní Černohousová seznámila s výsledkem hospodaření za minulý školní rok: přebytek 81.696,- Kč, 

celkem na účtu je 736.000,- Kč. 

Návrh rozpočtu oproti loňskému šk. roku byl navýšen o částku 10.000,- navíc na výtvarné potřeby, 10.000,- Kč na 

kopírovací papíry, 20.000,- Kč na Tiffany dílny, 80.000,- Kč na novou keramickou pec a 200.000,- Kč na projekt 

úpravy zahrady (jednotlivé výdaje budou ještě konzultovány). 

Valná hromada takto navržený rozpočet v celkové výši 493.000,- Kč schválila. 
 

Příspěvek na SRPŠ ve výši 500,- Kč na rodinu se nemění, platby společně s 1.500,- Kč na projekt Začít spolu (1. a 

2. třídy) a 1.500,- Kč (výtvarné třídy) budou poukazovány na účet SRPŠ pod variabilním symbolem, který obdrží 

žáci. Na stejný účet budou letos poukazovány i platby za učebnice. 
 

Různé 

- diskutováno bylo rozdělení do tříd ŠD a prostředí tříd ŠD (v letošním školním roce je o dvě oddělení 

družiny více) 

- ve školní jídelně byl zrušen prodej sladkostí, v budově školy je prodej svačin 

- nevyhovující dopravní situace – zastávka tram Obchodní dům Petřiny; přechod před pekárnou; 

jednosměrná ul. Na okraji – rodiče zvažují petiční akci 
 

Rodiče – třídní důvěrníci – obdrželi program třídních schůzek a potřebné materiály k tomu, aby mohli o všem 

informovat ve svých třídách na tř. schůzkách 18. 9. 

 

Zapsala Jana Krajčiříková           
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